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Abstract 

In this thesis we will examine the development in the audit fee on listed companies from the Dan-

ish C20-index in the period 2004 to 2013. Furthermore the information used in the analysis is 

based on the annual reports of the listed companies.  

Through our analysis we are trying to determine the significance of three key factors. Those fac-

tors are: 

Firstly, the competition on audit fees has changed a lot during the last ten years. Following the 

financial crisis listed companies have had to reevaluate their expenses which include the audit fee. 

As a consequence the listed companies have contacted additional audit firms in order to reduce 

the audit fee. 

Secondly, the listed companies’ organizational changes affect the amount of work and documen-

tation required in the audit. This should affect the size of the audit fee. 

Thirdly, since 2005 listed companies have had to comply with the rules of IASB on how they report 

their results in financial statements. As a consequence of this, already Danish listed companies had 

to change from complying with Danish law to comply with IFRS in 2005. When changing from Dan-

ish law to IFRS the scope of submitted information changes a lot. This affect the work and docu-

mentation of the auditor in regards to how much they have to take into account. 

This leads us to the three following questions. 

1. What is the role of the competitive situation, and how does it affect the audit fee? 

2. How do the organizational changes influence and affect the audit fee? 

3. How do the rising retail requirements influence and affect the audit fee? 

We are well aware that other factors than the above mentioned, can have an impact on the de-

velopment in the audit fee, for instance the growth in wages.  

Our analysis shows a decline in the audit fee meaning that the listed companies we examine have 

notably lower audit fees in the end of the period.  
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1. Indledende afsnit 

1.1 Indledning 

Revisionsbranchen er en branche i konstant udvikling. De væsentligste grunde til, at branchen er i 

konstant udvikling, er den hårde konkurrence på udbud af revisionsopgaver for børsnoterede sel-

skaber samt en højere grad af detailregulering for børsnoterede selskaber i form af International 

Financial Reporting Standards (IFRS). Endvidere skyldes branchens udvikling kundernes foranderli-

ge situationer og kundernes samt omverdenens større forventninger til revisor. 

IFRS har til formål at sikre, at både kreditorer og investorer gennem selskabernes årsrapporter 

forsynes med den fornødne og relevante information til at kunne træffe en beslutning om, hvor-

vidt den pågældende regnskabsbruger ønsker at investere eller låne penge til selskabet. Børsnote-

rede selskaber skal overholde IFRS i udarbejdelse af selskabernes årsrapporter, som det fremgår af  

årsregnskabslovens (ÅRL) bestemmelser for regnskabsklasse D, jf. ÅRL § 102, stk. 2. Revisorerne 

skal derfor forholde sig til regnskabsreglerne i IFRS, når de reviderer børsnoterede selskaber, og 

dermed når de på baggrund af revisionen erklærer sig enige eller uenige i, om regnskabet er retvi-

sende. International Accounting Standards Boards (IASB) udsteder løbende nye standarder eller 

ændringer til eksisterende standarder, som alle danske børsnoterede selskaber som sagt skal 

overholde1. Det betyder at hver gang der kommer ændringer til IFRS, skal revisor på ny forholde 

sig til dette. 

De senere år er flere store selskaber begyndt at sende deres revision i udbud, med henblik på at 

opnå en bedre pris på revisionen, idet omkostninger sparet på revisionen som udgangspunkt er en 

stigning i shareholder value. Dette underbygges i den forbindelse, at dette udsagn bygger på en 

antagelse om, at kvaliteten er uafhængig af prisen. 

I en branche, hvor der konstant er priskrig og en stigende detailregulering, er der krav til den en-

kelte aktør om evig innovation og optimering af processer. Hvis aktørerne ikke er i stand til at kon-

kurrere, bliver de irrelevante. Revisionsvirksomhederne er derfor opmærksomme på at effektivise-

re deres interne arbejdsgange, for således at kunne udnytte deres ressourcer optimalt. Sammen-

                                                            
1 Såfremt den enkelte standard bliver godkendt af EU. 
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fattende betyder det, at revisorbranchen overordnet skal forholde sig til tre problemstillinger. For 

det første skal de hele tiden være opmærksomme på stigende detailkrav, som alt andet lige med-

fører en merudgift for revisorerne. 

For det andet skal de forholde sig til deres deltagelse i udbudsrunder vedrørende revisionsopgaver 

for børsnoterede selskaber, herunder stigende prispres, som følge af at der typisk er mange byde-

re i det enkelte udbud. Teorien om udbud og efterspørgsel medfører, at jo flere der er om buddet, 

des lavere vil prisen blive. 

For det tredje skal revisionsvirksomhederne kende deres kunder bedre, da kundernes foranderlige 

situationer og forventninger til revisor påvirker revisionens omfang. Det forventes at revisor er 

omstillingsparat, omkostningseffektiv og i stand til at udføre deres revision inden for det aftalte 

beløb. 

Når revisionsvirksomhederne byder ind på en udbudt revisionsopgave skal den tilbudte pris som 

udgangspunkt opveje de omkostninger, der er forbundet med revisionsopgaven. Revisionsvirk-

somhederne kan imidlertid i konkrete tilfælde overveje, hvorvidt en økonomisk eller profilmæssig 

gevinst, på den lange bane vedrørende en bestemt kunde, betyder, at det kan betale sig at byde 

ind med en underskudsgivende pris - en pris under smertegrænsen - på den konkret udbudte revi-

sionsopgave. I så fald vil der muligvis ikke være sammenhæng mellem omkostninger og pris på den 

enkelte opgave, men over en længere tidsperiode vil omkostninger og indtægt, herunder som føl-

ge af den profilmæssige gevinst, der giver sig udslag i indtjening fra andre kunder, som følge af det 

vundne udbud, som minimum gå i nul. Smertegrænsens påvirkning på revisionshonoraret vil blive 

belyst i denne afhandling. 

Når revisionsvirksomhederne byder ind på revisionsopgaver på et børsnoteret selskab, må det 

antages, at det børsnoterede selskab gør sig overvejelser om, hvorvidt prisen er realistisk i forhold 

til den kvalitet, som det børsnoterede selskab forventer, at den givne revisionsvirksomhed tilfører. 

Det kan i forlængelse heraf diskuteres, om der reelt er en forskel i kvaliteten mellem de store revi-

sionsvirksomheder, eftersom de alle har kompetente revisorer og rådgivere ansat og eftersom 

samtlige krav indeholdt i IFRS skal overholdes, uanset hvilken revisionsvirksomhed, der foretager 

revisionen. Dette forhold behandles tillige i denne afhandling. 
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Det er i den forbindelse relevant at undersøge om de løbende skærpelser til revisors arbejde, for-

ventninger til revisor samt konkurrencesituationen medfører en stigning i antallet af fejl i årsrap-

porterne. Kan revisor ikke overholde de krav og forventninger, der stilles, kan det medføre en sag i 

revisornævnet. 

1.2 Problemformulering 

Ovenstående problemstillinger har været vores motivation til at beskæftige os med udviklingen i 

revisionshonoraret på børsnoterede selskaber. Denne afhandling vil med henvisning til disse pro-

blemstillinger tage udgangspunkt i følgende problemformulering. Denne afhandling vil indeholde: 

En analyse af hvilken betydning konkurrencesituationen, kundernes egne foranderlige situationer samt 

de stigende detailkrav til revisors arbejde og dokumentation har for revisionshonoraret, og hvorledes 

dette afspejles i revisionshonoraret for børsnoterede selskaber igennem de sidste ti år. 

1.3 Afgrænsning 

Det har i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende afhandling været nødvendigt at fravælge 

forhold, som kunne have haft relevans for projektet. 

Afhandlingen afgrænses tidsmæssigt således, at der ikke foretages en analyse af regnskabsårene 

før 2004. Det bemærkes i den forbindelse, at overholdelse af IFRS blev pligtmæssig for børsnote-

rede selskaber fra regnskabsåret 2005. For at kunne undersøge, hvordan indførelsen af IFRS har 

påvirket revisionshonoraret for allerede børsnoterede selskaber, har vi bevidst medtaget regn-

skabsåret 2004 i vores analyse. 

Vi har i afhandlingen set os nødsaget til ikke at medtage de gamle IFRS-standarder - IAS'erne. Vi er 

opmærksomme på, at de medfører større krav til revisors arbejde og dokumentation, og de derfor 

bidrager til de stigende detailkrav. 

Desuden har afhandlingen fokus på børsnoterede selskaber fra C20-indekset.  Dette medfører, at 

øvrige regnskabsklasser ikke vil være genstand for analyse i denne afhandling, selv om disse kort 

omtales afslutningsvis i perspektiveringen, jf. kapitel 9. 
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1.4 Begrebsafklaring 

Vi vil i det følgende præsentere tre væsentlige begreber i afhandlingen. 

1.4.1 Definition af revisionshonoraret 

Med nærværende afsnit gives en præciseret definition af begrebet revisionshonorar, som det er 

anvendt i denne afhandling. I årsrapporterne er honoraret,  som bliver betalt til de generalforsam-

lingsvalgte revisorer, typisk opdelt i fire områder: lovpligtig revision, andre erklæringsopgaver med 

sikkerhed, skatte- og momsmæssig rådgivning og andre ydelser. Når begrebet revisionshonorar 

anvendes i denne afhandling sigtes der udelukkende til det honorar som selskaberne betaler for 

lovpligtig revision.  

1.4.2 Forklaring af omsætning 

Vi har i afhandlingens analyse anvendt selskabernes omsætning som mål for de børsnoterede sel-

skabers størrelse. Vi er opmærksomme på, at omsætningen ikke er eneste parameter, der viser 

selskabernes størrelse. Vi mener imidlertid, at selskabernes omsætning er en god indikator for 

omfanget af selskabets aktiviteter, og dermed mængden der skal revideres. 

1.4.3 Forholdet mellem revisionshonoraret og omsætning 

I afhandlingen har vi benyttet os af et sammenligningstal, der beskriver revisionshonorarets stør-

relse i forhold til selskabernes omsætning. Vi anvender dette sammenligningstal til at vurdere revi-

sionshonorarets udvikling i den periode, vi undersøger. Vi er opmærksomme på, at fastsætningen 

af revisionshonoraret er uafhængig af omsætningen, idet der i henhold til revisorlovens (RL) § 26, 

stk. 2, nr. 2, gælder et forbud mod præstationsbaseret honorar for erklæringsopgaver med sikker-

hed. Vi finder imidlertid, at sammenligningstallet alligevel er relevant til undersøgelse af udviklin-

gen i revisionshonoraret samt til at sammenholde det relative revisionshonorar mellem flere sel-

skaber af forskellig størrelse. 

1.5 Metode 

Formålet med følgende afsnit er, at give læseren en forståelse af de valg og overvejelser vi har 

gjort os, i udarbejdelsen af afhandlingen, til besvarelsen af problemformuleringen. Som det frem-
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går af vores videnskabsteoretiske afsnit, har vi gjort os nogle overvejelser i forhold til, hvilke teori-

er samt hvilken empiri vi vil anvende i afhandlingen. Det har vi gjort fordi selve processen til at 

"fremvinde" viden er afhængig af den empiri og de teorier vi anvender, vi er derfor begrænsede af 

vores egen tilgang til opgaven, og det forpligter. Vi skal derfor begrunde for hvorfor vi har valgt 

den empiri vi har, og samtidig forklare hvorfor den teori vi har valgt er relevant. Vi vil i dette afsnit 

forklare hvordan vi har bestemt os for empirien, hvorfor vi har valgt de teorier, og samtidig hvor-

dan vi rent metodisk vil præsentere empirien. Vi vil i forbindelse hermed komme ind på hvordan vi 

tilrettelægger analysen for derefter at anvende de fundne resultater til en diskussion. 

1.5.1 Videnskabsteoretisk valg 

Et vigtigt element i enhver videnskabelig afhandling er at kende begrundelsen for de enkelte valg, 

der er foretaget i opgaveprocessen. Dette videnskabsteoretiske afsnit skal således give læseren en 

forståelse af, hvorfor vi i afhandlingen gør, som vi gør. Den valgte videnskabsteori har indflydelse 

på en række forhold omkring afhandlingens opbygning og delelementer, og en redegørelse for den 

valgte videnskabsteori vil således medføre, at afhandlingen fremstår logisk og gennemskuelig.  

Det vigtigste element for valget af videnskabsteori knytter sig til afhandlingens undersøgelsesom-

råde, da visse videnskabsteoretiske retninger ikke er lige anvendelige inden for alle genrer. Det er 

således centralt for valget af videnskabsteori at have afhandlingens genstandsfelt for øje. Hvad er 

det for sociale strukturer, normer og institutioner, der karakteriserer virkeligheden, og hvad må 

lægges til grund for besvarelsen af problemformuleringen? Ontologien bliver derfor bestemmende 

for valg af analysemetode og teorier, og dermed også for epistemologien og derigennem også be-

svarelsen af problemformuleringen. Problemformuleringen er formuleret således:  

 En analyse af hvilken betydning konkurrencesituationen, kundernes egen foranderlige situ-

ation samt de stigende detailkrav til revisors arbejde og dokumentation, har for revisions-

honoraret, og hvorledes dette afspejles i revisionshonoraret for børsnoterede selskaber 

igennem de sidste 10 år?  

Denne problemformulering betyder, at vi skal redegøre for og undersøge, hvordan konkurrencesi-

tuationen påvirker revisionshonoraret. På samme vis skal vi redegøre for og undersøge, hvordan 

kundernes egen foranderlige situation påvirker revisionshonoraret, samt hvordan de stigende de-
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tailkrav til revisors arbejde og dokumentation påvirker revisionshonoraret. På baggrund af dette 

kan det således konstateres, at denne afhandling overordnet set har til formål at finde og forklare 

årsagssammenhænge.  

Empirien i afhandlingen vil hovedsageligt bestå af årsrapporter for børsnoterede selskaber i C20-

indekset, eftersom årsrapporterne både indeholder oplysninger om revisionshonoraret og infor-

mation om virksomhedsændringer, der kan påvirke revisors arbejdsmængde.  

Der er en række forskellige retninger indenfor videnskabsteori, og det er derfor vigtigt at vælge 

den teoretiske tilgang, som passer bedst til det genstandsfelt, der undersøges. Til brug for denne 

afhandling har vi overvejet videnskabsteorierne positivisme, kritisk rationalisme og kritisk realis-

me, idet disse tre teoretiske tilgange er de mest oplagte forslag som videnskabsteoretisk grundlag 

for en opgave, der handler om økonomi. 

Vi har i afhandlingen valgt at benytte os af kritisk realisme, da vi mener, at kritisk realisme er den 

videnskabsteoretiske tilgang, der giver de bedste muligheder for at svare på problemformulerin-

gen. Vi mener ikke, at en ren erfaringsbaseret tilgang, som der er i positivisme, er den rigtige ret-

ning for en afhandling, der ønsker at svare på, om nogle faktorer afspejles i det observerbare. Vi er 

af den opfattelse, at både kritisk rationalisme og kritisk realisme er anvendelige til en afhandling 

som denne. Der er små nuanceforskelle imellem de to videnskabsteorier, men de ville højst sand-

synligt medføre nogenlunde samme resultater, da begge videnskabsteorier har sit udspring i kritisk 

teori. Ingen af teorierne fører imidlertid til en endegyldig sandhed, hvilket er præmissen ved kritisk 

teori. Som revisorstuderende er vi dog ærgerlige over dette, og vi må derfor stille os tilfredse med, 

at den valgte videnskabsteori kun medfører et retvisende billede.  

Kritisk realisme giver os nogle redskaber at arbejde med i form af induktion kombineret med de-

duktion, såkaldt retroduktion. Vi tager således udgangspunkt i observerbare regulariteter, hvoref-

ter vi anvender hypotetisk deduktion, der kan være stokastisk formuleret. Denne tilgang adskiller 

sig dermed fra det, vi kender i ren deduktion. Vi ønsker med disse redskaber at opnå en forståelse 

af det dybere niveau, som i denne afhandling er årsagerne til at revisionshonoraret stiger og fal-

der. Da der må forventes at være flere faktorer, der påvirker revisionshonoraret, kan vi ikke fore-
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tage en ren deduktion, hvor en funktion, fx. revisorskift, afspejles direkte i revisionshonoraret, 

som der analyseres på. 

Præmissen for kritisk realisme er, at vi ikke kan erkende os til sandheden. Videnskaben kan således 

ikke hjælpe os med at finde den endegyldige sandhed. Max Horkheimer anfører, at viden altid er 

uafsluttet2. Det betyder, at der i kritisk teori ikke opnås fuldkommen viden. Man kan derimod ale-

ne opnå falsifikation og dermed erkende, hvad der ikke er sandhed. I kritisk realisme gælder at 

verdenen forandres konstant, og at undersøgelser derfor ikke er repetitive. Til illustration af dette 

kan nævnes Heraklits udtalelse: ”Man kan ikke bade to gange i den samme flod”3, og selvom He-

raklit ikke selv var kritisk realist, er udtrykket i den grad anvendeligt til at illustrere kritisk realis-

mens synspunkter. Det er derfor meget vigtigt at man vælger de rigtige teorier, da enhver under-

søgelse må ses i en kontekstuel relation, og konteksten er væsentlig for forståelsen af, hvor gene-

relle konklusioner, der kan uddrages af en undersøgelse4. 

I forlængelse af ovenstående er det relevant at se på genstandsfeltets ontologi, fordi forståelsen af 

ontologien er af afgørende betydning, for om vi kan erhverve relevant viden fra vores senere ana-

lyse. Det er derfor nødvendigt at skelne mellem genstandsfeltets ontologi og den viden vi kan er-

hverve os om genstandsfeltet, epistemologien. Genstandsfeltets ontologi er medbestemmende 

for hvilken viden, der kan erhverves – og dermed også hvilke spørgsmål, der meningsfuldt kan be-

svares5. Forbindelsen i vores afhandling mellem revisionshonorarets udvikling og viden om revisi-

onshonorarets udvikling etableres gennem den til ontologien afpassede teori og metode. Hvis den 

afpassede teori og metode anvendes korrekt, kan den give mindre usikre resultater og dermed 

udgøre ny, men stadig usikker viden. Teori- og metodevalget er således væsentligt, da det afgør, 

hvilken viden vi kan udlede om genstandsfeltet. I kritisk realisme antages det altid, at den sociale 

ontologi er åben, hvilket betyder at samfundsøkonomien er ergodisk. Potentialer og mekanismer 

holder aldrig fri, så alle analyser må være kontekstafhængige. Selvom der som tidligere nævnt ikke 

kan opnås fuldstændig og sikker viden om genstandsfeltet,  søger vi med afhandlingen efter robu-

ste sammenhænge, så potentialer og tendenser ikke fremstår tilfældige6. 

                                                            
2 Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, side 209. 
3 Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, side 147. 
4 Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, side 149. 
5 Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, side 152. 
6 Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, side 152-153. 



Side 12 / 140 
 

Vi bliver nødt til at forholde os til ontologien, før vi træffer et metodevalg. Der er derfor ikke no-

gen metode, der som udgangspunkt er den rigtige. 

Som vi har været inde på, så er viden kontekstuel. Samtidig er konteksten under konstant foran-

dring, fordi de samfundsøkonomiske systemer er åbne, og det gør erhvervelsen af ”sikker viden” 

umulig. Denne begrænsning er et grundvilkår, når man anvender ”oprigtig og kritisk” videnskab, 

og dermed er det samtidigt den videnskabsteoretiske udfordring at nå frem til ”reasons to belie-

ve”7. 

I kritisk realisme opereres der med metodologisk tredeling: empirisk niveau, aktuelt niveau og det 

dybere niveau. I denne afhandling vil det empiriske niveau være at finde i årsrapporterne for de 

børsnoterede selskaber, hvor vi kan observere udviklingen i revisionshonoraret samt eventuelle 

ændringer i de børsnoterede selskabers organisation og struktur. Det aktuelle niveau består af 

tendenser og hændelser, som i det her tilfælde omfatter detailkrav, konkurrencesituationen, fi-

nanskrise og forventninger til revisors arbejde. Det dybere niveau består af strukturer, kræfter og 

mekanismer som fx. lønudvikling og lovgivning. Vores videnskabsteoretiske udfordring består altså 

i at få de tre erkendelsesmæssige niveauer til at hænge sammen. Dette er forudsætningen for at 

forstå genstandsfeltets kausale sammenhænge, som igen skal bruges for at kunne give en forkla-

ring af hændelser og vores observerede data. Med dette er det vores forventning, at vi i sidste 

ende kan komme med et bud på, hvordan og hvorledes de enkelte faktorer afspejles i revisionsho-

noraret. 

1.5.2 Redegørelse for regulering 

Afhandlingen vil i dette afsnit præsentere den regulering, der er for børsnoterede selskaber i for-

hold til deres årsrapporter. Endvidere vil kapitlet omhandle nogle af de krav og forventninger, der 

stilles til revisor. 

Historisk baggrund for regnskabsregulering 

                                                            
7 Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, side 160. 
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I dette afsnit ønsker vi at redegøre for den historiske baggrund for regnskabsreguleringen i Dan-

mark. Dette gøres for at give læser et indblik i hvordan reguleringen har udviklet sig for børsnote-

rede selskaber. 

Årsrapport 

Vi vil lave en redegørelse for hvad begrebet årsrapport indebærer, da det er essentielt for afhand-

lingen. 

IFRS 

I afhandlingen vil vi til brug i analysen præsentere IFRS. Dette indebærer en præsentation af regu-

leringen, omfanget af IFRS og de enkelte standarders ibrugtagen. Dette gøres for at give overblik-

ket over reguleringen samt at fortælle hvorfor der er brug for ens regulering. I forlængelse heraf 

præsenteres de enkelte IFRS' standarder. 

Eftersom afhandlingen omhandler IFRS er det relevant at redegøre for hvad det reelt er IFRS regu-

lerer, og det er årsregnskabet, hvilket vil blive præsenteret 

Forventninger til revisor 

I dette afsnit vil vi komme ind på de forventninger, som børsnoterede selskaber har og stiller til 

revisorerne. De børsnoterede selskabers situationer er ofte foranderlige, og der ændres ofte på 

strukturerne fordi selskaberne hele tiden skal tilpasse sig eller være på forkant med markedet. Vi 

vil komme ind på kvalitet, uafhængighed og etik for at give læser et indblik i, hvad revisor skal 

overholde. 

 

Kontrol af revisor og regnskab 

Vi vil i dette afsnit præsentere fondsrådets regnskabskontrol samt revisortilsynets kvalitetskontrol. 

Dette gøres for at præsentere den offentlige kontrol af revisors arbejde. Denne kontrol vil vi an-

vende i diskussionen, da vi ønsker at sammenligne revisionshonoraret udvikling i vores analyse 

med antallet af fundne fejl i regnskaberne. 
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1.5.3 Teoretisk valg 

Teorivalget er, som beskrevet i det videnskabsteoretiske afsnit, grundlæggende for hvordan vi 

analyserer det datagrundlag vi har. Nedenfor redegøre vi for de teorier, vi har valgt at benytte os 

af igennem afhandlingen. Vi vil kort beskrive, hvorfor og hvordan vi benytter teorier samt hvordan 

de bidrager til afhandlingen. 

Konkurrencesituationen 

Afhandlingen vil indeholde teori om konkurrencesituation, da vi mener denne er vigtig for at forstå 

dynamikken i revisionsbranchen, og samtidig kan være med til at forklare konkurrenceformen og 

dermed hvorfor priserne revisionsvirksomhederne byder ind med er, som de er. 

Udbud og efterspørgsel 

Afhandlingen vil indeholde teori omkring udbud og efterspørgsel, da denne har en klar indflydelse 

på revisionsmarkedet. Revisioner på børsnoterede selskaber bliver sendt i udbud, og der er et krav 

om revisorskift i henhold til revisorloven. Det betyder at selskaberne skal skifte revisor engang 

imellem. 

Kvalitet kontra pris 

Vi vil have et afsnit der behandler sammenhængen mellem kvalitet og pris på revisionsmarkedet, 

og hvorfor dette er relevant i forhold til afhandlingen. 

The winner's curse 

Afhandlingen vil præsentere begrebet winner's curse og forklare betydningen af denne ved udbud, 

og hvad det betyder for revisionsvirksomhederne når de byder ind på et udbud. 

Smertegrænsen 

Et fænomen, som vi vil behandle, er overskridelse af smertegrænsen. Smertegrænsen er et udtryk 

for hvornår en aftale ikke mere er rentabel - i sig selv. Vi vil komme ind på hvorfor man vælger at 

"overskride" smertegrænsen. 
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Lowballing 

Afhandlingen vil behandle begrebet lowballing og forklare betydningen af denne for revisionsho-

norarets udvikling. Lowballing går i sin enkelthed ud på at underbyde den nuværende revisor, så-

ledes at man kan overtage revisionen og andre ydelser i fremtiden. 

Finanskrise 

Finanskrisen er utvivlsomt en af de hændelser, som har haft en indflydelse på revisionerne i den 

periode, som vi undersøger. Derfor vil vi behandle finanskrisen som begreb, og forsøge at forklare 

hvilken betydning den har haft for revisionshonoraret på børsnoterede selskaber. 

1.5.4 Empirisk valg 

Denne afhandling omhandler revisionshonorarets udvikling for børsnoterede selskaber igennem 

de sidste ti år. Vi har valgt at tage udgangspunkt i årsrapporten, hvor det er et lovkrav jf. ÅRL § 

126, nr. 9 at revisionshonorarets størrelse oplyses. For at revisionshonoraret skal give mening skal 

man samtidig holde det op imod noget andet, så det kan give mening at analysere på. Vi vil i af-

handlingen holde revisionshonorarets størrelse op imod årets omsætning, som ligeledes skal oply-

ses. Begge informationer kan findes i årsrapporten. Vi har ligeledes fundet data omkring lønudvik-

ling og omsætningsudvikling i håb om at disse kan forklare revisionshonorarets udvikling. 

Årsrapporter 

Ved at tage udgangspunkt i årsrapporterne begrænses afhandlingen naturligt til kun at omfatte de 

tal, der optræder i årsrapporterne. 

Lønudvikling 

I afhandlingen vil vi præsentere lønudviklingen for revisorbranchen, således vi kan sammenligne 

denne udvikling med revisionshonorarets udvikling, og se om disse følger hinanden. Vi vil i diskus-

sionen sammenligne lønudviklingen for revisorer med revisionshonoraret. 
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Omsætningsudvikling 

Vi vil ligeledes præsentere omsætningsudviklingen for at sammenholde omsætningen for hele 

revisorbranchen med revisionshonorarets udvikling i diskussionen. Vi vil undersøge om revisions-

honorarets udvikling, som vi er kommet frem til i analysen, kan forklares ved branchens udvikling. 

1.5.5 Den analytiske del 

Analysen 

I analysen vil vi behandle data fra de børsnoterede selskaber enkeltvis, for at vise selskabets udvik-

ling i omsætningen og revisionshonoraret igennem den ti årige periode. Samtidig hermed opridser 

vi hvilke strukturelle ændringer, selskaberne har foretaget og hvornår selskabet har skiftet revisor. 

Dette sammenholder vi så med de teorier og begreber vi har præsenteret. Vi vil derefter kommen-

tere enkeltvis på de resultater vi når frem til, for så til sidst at sammenholde dem overordnet. Det-

te gøres for at se om man kan påvise sammenhænge mellem forventningerne til revisor, markeds-

kræfter, detailkrav og om deres indflydelse afspejles i revisionshonoraret. 

Diskussion 

I afhandlingens diskussion vil vi, på baggrund af analysen, diskutere på vores resultater. Diskussio-

nen er afhængig af de resultater vi kommer frem til i analysen, og vi har derfor ikke "tilrettelagt" 

spørgsmålene på forhånd. Vi vil dog sammenholde analysens resultater med både lønudviklingen 

samt omsætningsudviklingen for at se om disse kan forklare revisionshonorarets udvikling. Endvi-

dere vil vi, på baggrund af analysen, give vores bud på revisionshonorarets udvikling i fremtiden. 
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2. Regulering 

Vi vil i det følgende redegøre for den historiske baggrund for regnskabsregulering, den nuværende 

regulering af børsnoterede selskaber samt  etiske og reguleringsmæssige krav og forventninger, 

der stilles til revisor. 

2.1 Historisk baggrund for regnskabsregulering 

I dette afsnit vil vi redegøre for milepælene i den historiske baggrund for regnskabsreguleringen.  

Regnskabspligten blev indført i Danmark i 1917. Regnskabspligten, der alene bestod af tre para-

graffer, fremgik af aktieselskabsloven, lov nr.  468 af 29. september 19178. I 1973 udmøntede et 

nordisk samarbejde sig i en gennemgribende reform af selskabslovgivningen9, der imidlertid ikke 

medførte radikale ændringer for dansk regnskabspraksis. 

Med vedtagelsen af Det Europæiske Fællesskabs (EF) 4de selskabsdirektiv, der blev implementeret 

i Danmark i 1981 skete der en markant ændring regnskabsreguleringen. Særligt skal det fremhæ-

ves, at årsregnskabsaflæggelsen nu blev tillagt så stor betydning, at man fandt det nødvendigt at 

regulere årsregnskabsaflæggelsen i sin egen lov, årsregnskabsloven. Det betød samtidigt, at de 

hidtidige gældende bestemmelser i aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven blev ophævet10. 

Siden vedtagelsen af årsregnskabsloven i 1981 er den blevet revideret flere gange, hvoraf blandt 

andet implementeringen af EF’s 7nde direktiv om koncernregnskaber i 1983 kan nævnes. Fælles 

for ændringerne var, at lovens fundamentale område ikke blev ændret. 

En ændring af årsregnskabsloven, der skal omtales særskilt her, er endvidere vedtagelsen af lov nr. 

815 af 21. december 1988 om ændring af lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. I 

henhold til lovens forarbejder var hovedformålet med loven at skærpe kravene til revisionspåteg-

ninger og årsberetninger, således at det kunne styrke offentlighedens, her regnskabsbrugernes, 

tillid til regnskabsaflæggelsen samt revisors virksomhed og  erklæringer. Ændringsloven i 1988 

                                                            
8 Revisoransvar, side 167. 
9 Revisoransvar, side 179. 
10 Revisoransvar, side 182. 
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medførte også en anden betydelig ændring, idet bestyrelsen og direktionen fremadrettet skulle 

stå for udarbejdelsen af årsregnskabet11. 

Siden 1988 har Foreningen for Statsautoriserede Revisorer (FSR) udsendt regnskabsvejledninger12, 

som har været med til at uddybe og fortolke udvalgte områder i loven og dermed sikre en mere 

ensartet regnskabspraksis for revisorerne. 

De udsendte vejledninger er blevet endnu mere betydningsfulde efter vedtagelsen af en ny års-

regnskabslov i 2001, lov nr. 448 af 7. juni 2001. Loven, der gjaldt for regnskabsår, der begyndte 1. 

januar 2002 eller senere, medførte at årsregnskabsloven i vidt omfang alene var en såkaldt ram-

melov. At loven er en rammelov betyder, at revisor kan fravige en række af lovens bestemmelser, 

såfremt dette er nødvendigt for at årsregnskabet giver et retvisende billede, jf. ÅRL § 11, stk. 1 og 

stk. 3. 

Endvidere har regnskabsvejledningerne haft stor betydning i praksis, da de ses som et udtryk for 

god revisor- og regnskabsetik. Regnskabsvejledninger har været effektive for revisorerne og sam-

fundet, fordi der nemmere og hurtigere kan foretages ændringer i disse, og regnskabsvejlednin-

gerne er således mere fleksible og praktisk anvendelige end loven. At der skal vedtages regnskabs-

vejledninger til supplement, udfyldelse og modifikation af årsregnskabslovens generelle bestem-

melser, er da også forudsat direkte i ÅRL § 136. 

2.1.1 Ophør af krav om to revisorer 

Forud for vedtagelsen af årsregnskabsloven (lov nr. 448 af 7. juni 2001 om erhvervsdrivende virk-

somheders aflæggelse af årsregnskab m.v.) gjaldt der et krav om, at børsnoterede selskaber skulle 

revideres af to revisorer, hvoraf den ene skulle være statsautoriseret, jf. § 61 c, stk. 1 i lov om visse 

selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. (senest bekendtgjort ved LBK nr. 526 af 17. juni 1996). 

Kravet om to revisorer gjaldt frem til regnskabsår, der påbegyndtes senest den 31. december 

2004, jf. ikræfttrædelsesbestemmelsen § 165, stk. 6 i den nugældende årsregnskabslov. 

 

                                                            
11 Revisoransvar, side 185. 
12http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Danske%20regnskabsvejle

dninger/I%20Regnskabsvejledning%20for%20mindre%20virksomheder 

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Danske%20regnskabsvejledninger/I%20Regnskabsvejledning%20for%20mindre%20virksomheder
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Danske%20regnskabsvejledninger/I%20Regnskabsvejledning%20for%20mindre%20virksomheder
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2.2 Årsrapport 

I det følgende kommer vi ind på, hvorfor årsrapporten er vigtig for regnskabsbrugerne. Da årsrap-

porten og informationerne indeholdt heri, er udgangspunktet for vores analyse, er en kort beskri-

velse af årsrapporten og dens indhold vigtig for denne afhandling. Den godkendte og eventuelt 

reviderede årsrapport skal indsendes til Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse, jf. ÅRL § 3, stk. 1, og 

§ 7. Den offentliggjorte årsrapport henvender sig primært til eksterne regnskabsbrugere, i form af 

kreditorer og investorer. Særligt for potentielle investorer er årsrapporten et vigtigt redskab, idet 

årsrapporten er den hovedsagelige informationskilde for investorer, når de skal vurdere, hvorvidt 

det kan betale sig at investere i en virksomhed. 

Årsrapporten indeholder flere elementer; et årsregnskab, en ledelsesberetning, en ledelsespåteg-

ning samt eventuelle supplerende beretninger afhængig af regnskabsklassen. Årsregnskabet skal 

give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. 

Det vil sige, årsregnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens soliditet, likviditet og 

indtjening, jf. ÅRL § 11, stk. 1. Som anført ovenfor medfører det, at revisor skal fravige årsregn-

skabslovens bestemmelser, såfremt der kun kan opnås et retvisende billede på den måde. Det 

bemærkes, at såfremt det har været nødvendigt at fravige årsregnskabslovens regler, skal årsregn-

skabet indeholde information om, at der er sket fravigelse af lovens bestemmer, samt den be-

løbsmæssige effekt af fravigelsen. 

For ledelsesberetningen gælder det - på lige fod med årsregnskabet - at denne skal give en retvi-

sende redegørelse, af de forhold som beretningen omhandler. Kvalitetskravene relevans og pålide-

lighed er en forudsætning for, at ledelsesberetningen kan indeholde en retvisende redegørelse. 

Ledelsesberetningen er en vigtig støtte for regnskabsbrugerne, når de tager økonomiske beslut-

ninger, herunder ressourceallokering, forvaltningsinteresse mv.   

Det bemærkes dog, at vi lever i en verden, hvor aktuel information omkring virksomheder udveks-

les med lynets hast, bl.a. fordi den erhvervsjournalistiske dækning af virksomheder er mere om-

fangsrig i dag, end den var før i tiden. Årsrapporten har derfor stadig sværere vilkår i dag, som føl-

ge af at  regnskabsbrugere har en bred vifte af muligheder for at tilegne sig viden om en virksom-

hed. 
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På trods af at årsrapporten har stadig sværere vilkår, viser en analyse fra december 2011, gennem-

ført af PwC og CBS, at årsrapporten fortsat er den vigtigste kilde til information om virksomhe-

den.13 

2.3 IFRS 

I det følgende vil  vi redegøre for, hvordan årsrapporten reguleres efter IFRS, og hvem der udste-

der standarderne. Derefter vil vi lave en gennemgang af de ”nye” IFRS-standarder, der er udarbej-

det og taget i brug i den periode, vi beskæftiger os med. Dette afsnit skal således give et indblik i, 

hvordan detailkravene har udviklet sig, og hvilken betydning disse har for revisionen. 

Årsrapport efter IFRS 

Siden år 2005 har børsnoterede selskaber været forpligtet til at anvende IFRS på koncernregnska-

ber. Børsnoterede ikke-finansielle selskaber er endvidere forpligtet til at anvende IFRS, som ikke er 

koncerner. Dette betyder at alle børsnoterede selskaber udarbejder et IFRS-regnskab til brug for 

investorer mv., dog således at finansielle børsnoterede selskaber alene skal anvende IFRS for kon-

cernregnskabet, hvorimod anvendelsen af IFRS for finansielle børsnoterede selskaber er frivillig i 

forhold til det enkelte selskabsregnskab og moderselskabsregnskabet14. 

For de selskaber, hvor IFRS er obligatorisk, medfører det videre, at IFRS uden videre trumfer års-

regnskabsloven, i det omfang de enkelte punkter er forskellige. 

Anvendelsen af IFRS er overordnet reguleret af IFRS-forordningen fra 200215, hvoraf det netop 

fremgår, at børsnoterede selskaber skal følge IFRS i deres koncernregnskab. Da IFRS-forordningen 

er en EU-forordning, har den direkte retsvirkning over for de børsnoterede selskaber i EU. Det be-

tyder, at reglerne ikke som direktiver skal godkendes af og implementeres i de enkelte medlems-

stater i EU. Da fordringen har direkte virkning i de enkelte medlemsstater i EU på lige fod med na-

tional lovgivning betyder det samtidigt, at de enkelte medlemsstater ikke kan modificere kravet 

om, at børsnoterede selskaber skal aflægge koncernregnskab efter IFRS. Derimod lader forordnin-

gen det være om til de enkelte medlemsstater at kræve eller tillade, at børsnoterede selskabers 

                                                            
13 http://ledelseshandboger.borsen.dk/article/view/558/den_gode_aarsrapport.html 
14 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS, side 42. 
15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1606/2002/EF af 19. juli 2002  

http://ledelseshandboger.borsen.dk/article/view/558/den_gode_aarsrapport.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R1606:DA:NOT
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årsregnskaber - udover koncernregnskaber - også skal/kan aflægges efter IFRS. Medlemsstaterne 

kan også i henhold til forordningen tillade eller kræve, at andre selskaber end børsnoterede sel-

skaber kan/skal benytte sig af IFRS ved aflæggelse af års- og/eller koncernregnskab. 

Godkendelsessystem 

Brug af de enkelte IFRS-standarder i EU forudsætter, at EU via et godkendelsessystem anerkender 

hver enkelt international regnskabsstandard og fortolkning. Dette godkendelsessystem er forudsat 

i forordningen. Baggrunden for godkendelsessystemet er, at EU juridisk set ikke har ønsket at de-

legere regelfastsættelseskompetencen til en privat organisation. Anerkendelse af hver internatio-

nal regnskabsstandard foretages af et særligt EU-udvalg. 

Forhold som ikke er reguleret af IFRS 

I det omfang et forhold ikke er reguleret af IFRS, skal de børsnoterede selskaber følge årsregn-

skabslovens regler, jf. IFRS-bekendtgørelsens § 2, med de fornødne tilpasninger, der følger af IFRS-

bekendtgørelsen. 

Hvem udsteder IFRS? 

IFRS udstedes af IASB, som tidligere hed International Accounting Standards Committee (IASC). 

Selve institutionen blev stiftet i 1973 af revisorprofessioner fra ni lande. Institutionen fik hoved-

sæde i London, hvor organisationen stadig er lokaliseret. IASB består i dag af ca. 140 organisatio-

ner fra over 100 lande. 

Formålet med udstedelsen af IFRS var at harmonisere den regnskabspraksis, der skulle anvendes 

på tværs af landegrænserne.  

I 1989 indførte IASC en begrebsramme, der dannede basis for udarbejdelsen af regnskabsstandar-

der på et konsistent og veldefineret grundlag. 

I år 2001 etablerede IASC sig som en uafhængig fond og ændrede samtidig navnet til IASB. Fonden 

har i følge sin fundats til formål16: 

                                                            
16 Finansiel rapportering – teori og regulering, side 72. 
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 I offentlighedens interesse at udvikle et sæt globale regnskabsstandarder af høj kvalitet, 

som er forståelige og vil kunne håndhæves juridisk. Sættet af standarder skal kræve høj 

kvalitet, transparent og sammenlignelig information i årsrapporter og andre finansielle 

rapporter for at hjælpe deltagerne på verdens kapitalmarkeder og andre brugere i at fore-

tage økonomiske beslutninger. 

 At fremme brugen af standarderne, herunder tage højde for de specielle behov for små og 

mellemstore virksomheder samt for udviklingsøkonomier. 

 At sørge for en konvergens mellem nationale regnskabsbestemmelser og internationale 

regnskabsstandarder, som sikrer en løsning af høj kvalitet. 

2.3.1 IFRS-standarderne 

Vi vil i dette afsnit præsentere de nye IFRS-standarder med undtagelse af IFRS 14, da vi ikke for-

venter den får indflydelse på dansk regnskabsregulering. Vi vil give vores bud på omfanget af de 

enkelte standarder, så vi i analysen, jf. afsnit 5, kan sammenholde udviklingen i detailkravene med 

udviklingen i revisionshonoraret. 

2.3.1.1 IFRS 1 - Førstegangsanvendelse af IFRS  

Hvad handler standarden om? 

IFRS 1 fastsætter overgangsbestemmelser for, når der første gang skal udarbejdes regnskab efter  

IFRS. Standarden gælder for selskaber, der overgår til IFRS, fx., som led i en børsnotering. Standar-

den ændres løbende i takt med indførelsen af nye standarder17. Den metode, der skal benyttes 

ifølge IFRS 1, kaldes ”IFRS-åbningsbalancemetoden”18. 

IFRS 1 og åbningsbalancemetoden kan sammenfattes i følgende 10 hovedpunkter: 

1. I det første IFRS-regnskab skal virksomheden følge de IFRS’er, der er gældende pr. rappor-

teringsdatoen (balancedagen), og anvende dem med tilbagevirkende kraft under iagttagel-

se af frivillige og obligatoriske undtagelser i IFRS 1. Virksomheder, der overgår til IFRS for 

                                                            
17 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS, side 121. 
18 IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, side 21. 
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kalenderårsregnskabet 2013, skal fx. overholde alle de standarder, der er gældende pr. 31. 

december 2013. 

2. Der skal udarbejdes en åbningsbalance efter IFRS på åbningsbalancedatoen (datoen for 

overgang til IFRS). Denne dato er begyndelsen af det tidligste regnskabsår, for hvilket der 

udarbejdes et fuldt sæt sammenligningstal efter IFRS. For virksomheder, der overgår til 

IFRS for kalenderårsregnskabet 2013, er åbningsbalancedatoen 1. januar 2012, hvis der an-

gives et års sammenligningstal. 

3. Virksomheden skal indregne alle aktiver og forpligtelser i åbningsbalancen efter bestem-

melserne i IFRS og ophøre med at indregne aktiver eller forpligtelser, som ikke opfylder 

indregningskriterierne i IFRS. 

4. Aktiver og forpligtelser, som indregnes i IFRS-åbningsbalancen, skal måles efter IFRS, her-

under IFRS 1. 

5. Alle regnskabsmæssige skøn skal foretages efter den vejledning, der gives i IFRS. 

6. Effekten af ændringer i regnskabspraksis skal indregnes på egenkapitalen i IFRS-

åbningsbalancen. Dette gælder dog ikke reklassifikationer mellem goodwill og immaterielle 

aktiver. 

7. Alle bestemmelser om præsentation og oplysning efter IFRS skal overholdes, herunder 

nødvendige reklassifikationer. 

8. Sammenligningstal (fx. 2012 for virksomheder, der overgår til IFRS i kalenderårsregnskabet 

2013) skal være i overensstemmelse med IFRS. 

9. Der skal udarbejdes forklarende afstemninger mellem tidligere regnskabspraksis og IFRS af 

a) egenkapitalen pr. åbningsbalancedatoen og pr. afslutningen af den sidste periode, der 

aflægges efter tidligere regnskabspraksis og b) resultatet for det sidste regnskabsår efter 

tidligere regnskabspraksis. Derudover kræves der yderligere oplysninger, som er væsentli-

ge for forståelsen  af overgangen til IFRS19. 

10. Der er visse valgfrie og obligatoriske undtagelser fra hovedreglen i IFRS 1 om at  bestem-

melserne skal implementeres med tilbagevirkende kraft. Undtagelserne vedrører områder, 

                                                            
19 IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, side 21. 
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hvor det i praksis har vist sig vanskeligt at foretage ændringer med tilbagevirkende kraft. 

Dette gælder fx. virksomhedssammenslutninger20. 

Hvornår er standarden udarbejdet og trådt i kraft? 

IFRS 1 blev vedtaget i 2003 og trådte i kraft 1. januar 2004. IFRS 1 fra 2003 er senere blevet ophæ-

vet og erstattet af den nuværende omarbejdede IFRS 1 fra 200821. 

Hvor omfattende er IFRS 1 for revisionen, der skal udføres? 

IFRS 1 er meget omfattende. Når et selskab skal børsnoteres, og dermed når det skal overgå til 

IFRS, bliver omfanget af information, som skal offentliggøres, mangedoblet. Derudover skal der 

tages stilling til alle, på det tidspunkt,  gældende regnskabsstandarder i form af både IFRS og IAS. 

Dette betyder blandt andet, at selskabet måske skal til at indregne aktiver anderledes. Det er der-

for en meget omfattende standard, der forventes at have stor indflydelse på revisionshonoraret 

det år et selskab børsnoteres eller af anden årsag overgår til IFRS. 

2.3.1.2 IFRS 2 - Aktiebaseret vederlæggelse 

Hvad handler standarden om? 

IFRS 2 vedrører aktiebaseret vederlæggelse. Ved aktiebaseret vederlæggelse forstås, at selskabet 

som betaling for ydelser fra medarbejdere eller leverandører giver aktier eller optioner i selskabet. 

Begrebet omfatter også kontante betalinger, hvis størrelse bestemmes ud fra kursen eller kursud-

viklingen på selskabets aktier. Standarden omfatter både transaktioner med medarbejdere og 

transaktioner med tredjemand. Undtaget fra dette er dog kapitalinstrumenter, der udstedes i for-

bindelse med virksomhedssammenslutninger, som er omfattet af IFRS 322. 

Tanken bag IFRS 2's indregnings- og målingsbestemmelser er, at virksomhedens resultat ikke skal 

afhænge af, hvilken aflønningsform virksomheden vælger over for sine medarbejdere, og hvilken 

afregningsform virksomheden vælger over for sine leverandører. Om virksomheden vælger at give 

                                                            
20 IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, side 21. 
21 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs1 

22 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS, side 151. 

http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs1
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medarbejdere eller en leverandør en kontant aflønning/afregning eller optioner af samme værdi 

skal således ikke påvirke virksomhedens resultat. 

IFRS 2 kræver, at aktiebaseret vederlæggelse i form af for eksempel aktier, optioner og warrants, 

der ydes som vederlag til ledelse, medarbejdere, leverandører med flere, skal resultatføres over 

optjeningsperioden, opgjort til dagsværdien af egenkapitalinstrumenterne på tildelingstidspunk-

tet. 

Hvornår er standarden udarbejdet og trådt i kraft? 

IFRS 2 blev vedtaget i 2004 og trådte i kraft 1. januar 2005. IFRS 2 fra 2004 er senere blevet ajour-

ført og ændret i juni 2009 med ikrafttrædelse d. 1 januar 201023. 

Hvor omfattende er IFRS 2 for revisionen, der skal udføres? 

Vi er usikre på hvor omfattende denne standard er for de børsnoterede selskaber ved implemen-

tering, men vi mener umiddelbart ikke at den er så omfattende. Det afhænger af det enkelte sel-

skabs brug af aktiebaseret vederlæggelse. 

2.3.1.3 IFRS 3 - Virksomhedssammenslutninger 

Hvad handler standarden om? 

IFRS 3 omhandler den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger. En virk-

somhedssammenslutning defineres som en transaktion, hvorved én virksomhed får kontrol over 

en anden virksomhed24. En virksomhedssammenslutning kan fx. ske ved køb af kapitalandele, 

hvorved der etableres et moder-/dattervirksomhedsforhold, ved køb af nettoaktiver (aktivitet) fra 

en anden virksomhed, herunder apportindskud,  ved selskabsretlige fusioner og aktieombytninger. 

Standarden finder kun anvendelse, når det, der overtages, er en virksomhed. Ved en virksomhed 

forstås aktiviteter og aktiver, som er integreret på en sådan måde, at de er i stand til at blive ud-

ført og ledet med henblik på at opnå afkast til eller reducere omkostningerne for ejerne25. 

                                                            
23 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs2 

24 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS, side 174. 
25 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS, side 175. 

http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs2
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En virksomhedsovertagelse skal regnskabsmæssigt behandles efter overtagelsesmetoden. Denne 

består af fire trin. For det første skal overtagelsestidspunktet fastsættes. For det andet skal der 

laves en opgørelse af kostprisen. For det tredje skal alle overtagne aktiver identificeres og der skal 

laves en omvurdering af disse aktiver og forpligtelser på overtagelsesdagen. Endelig for det fjerde 

skal der laves en opgørelse af forskelsværdi, det vil sige forskellen mellem kostprisen og den reelle 

værdi af enkeltaktiverne på overtagelsesdagen, ligesom det skal fastlægges, hvordan disse aktiver 

efterfølgende regnskabsmæssigt skal behandles26. 

Hvornår er standarden udarbejdet og trådt i kraft? 

IFRS 3 blev vedtaget i 2002 og trådte i kraft for virksomhedssammenslutninger gennemført efter 

31 marts 2004. IFRS 3 erstatter den tidligere standard IAS 22. IFRS 3 fra 2004 er senere blevet 

ajourført flere gange med ikrafttrædelse i 2009, 2010 og senest i 201427. 

Hvor omfattende er IFRS 3 for revisionen, der skal udføres? 

IFRS 3 har et bredt spænd og kan derfor være meget omfattende. Størrelsen af virksomhedssam-

menslutninger, herunder mængden af identificerbare aktiver, afgør omfanget af arbejde, der er 

nødvendigt i udførelsen af revisionsopgaven som følge af standarden. 

2.3.1.4 IFRS 4 - Forsikringskontrakter 

Hvad handler standarden om? 

IFRS 4 omfatter den regnskabsmæssige behandling af de forsikringskontrakter, som en virksomhed 

udsteder, og for genforsikringskontrakter, som en virksomhed enten udsteder eller tegner. Endvi-

dere er finansielle instrumenter, som udstedes af virksomheden, og som indeholder en kontraktlig 

ret til at modtage ydelser udover de garanterede ydelser, også omfattet af IFRS 428. 

 

 

                                                            
26 Se IFRS 3. 
27

 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs3 

28 IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, side 59. 

http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs3
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Hvornår er standarden udarbejdet og trådt i kraft? 

IFRS 4 blev vedtaget i 2004 og trådte i kraft for årsregnskaber, der har en åbningsbalancedag efter 

den 1. januar 200529. 

Hvor omfattende er IFRS 4 for revisionen, der skal udføres? 

Danske forsikringsselskaber er omfattet af Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter 

for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Den er forenelig med IFRS, bortset fra at 

regnskabsbekendtgørelsen begrænser antallet af valgmuligheder, som ellers er til stede, jf. IFRS 4. 

For eksempel kræver regnskabsbekendtgørelsen måling af kapitalinteresser i dattervirksomheder 

til indre værdi, hvor IFRS 4 tillader flere indmålingsmetoder, og tillader, at der ikke afsættes ud-

skudt skat af sikkerhedsfonde og visse andre ubeskattede reserver. Det betyder, at IFRS 4 ikke stil-

ler andre krav, men blot mere detaljerede krav, herunder mere detaljerede oplysningskrav30. Som 

et følge heraf vil krav til revisors arbejde og dokumentation øges, da revisor skal undersøge hvor-

vidt de nye oplysninger stemmer. 

2.3.1.5 IFRS 5 – Anlægsaktiver bestemt for salg og ophørte aktiviteter 

Hvad handler standarden om? 

IFRS 5 fastsætter krav til indregning, måling og præsentation af anlægsaktiver og grupper af akti-

ver bestemt for salg. Derudover indeholder IFRS 5 oplysnings- og præsentationskrav for ophørte 

aktiviteter. Klassifikationskriterierne og præsentationskravene i IFRS 5 vedrørende anlægsaktiver 

bestemt for salg gælder for alle anlægsaktiver (non-current assets) og for alle grupper af aktiver, 

for eksempel pengestrømsfrembringende enheder, bestemt for salg. Hvis der er tale om en grup-

pe af aktiver, der er bestemt for salg, gælder klassifikationskriterierne og præsentationskravene 

for alle aktiver i den pågældende gruppe, uanset om der er tale om anlægsaktiver eller ej31. 

 

 

                                                            
29 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs4 
30 IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, side 58. 
31 IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, side 67. 

http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs4
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Hovedindholdet af IFRS 5 kan beskrives som følgende: 

 Definitionen af ophørte aktiviteter er, en del af en virksomhed, der er afhændet eller som 

besiddes med henblik på salg. 

 Rapporteringstidspunktet for ophørte aktiviteter er når aktiviteten opfylder betingelsen om 

at være besiddet med henblik på videresalg. 

 Resultatet af ophørte aktiviteter skal præsenteres separat i resultatet. 

 Definitionen af anlægsaktiver, der er bestemt for salg er, aktiver hvis regnskabsmæssige 

værdi vil blive realiseret ved salg snarere end ved fortsat anvendelse. 

 Den regnskabsmæssige behandling af anlægsaktiver, der er bestemt for salg må ikke afskri-

ves. Der skal eventuelt nedskrives til dagsværdi hvor man fratrækker salgsomkostninger. 

Dette skal præsenteres separat i balancen. 

Hvornår er standarden udarbejdet og trådt i kraft? 

IFRS 5 blev vedtaget i marts 2004 og trådte i kraft for årsregnskaber, der har en åbningsbalancedag 

efter 1. januar 200532. 

Hvor omfattende er IFRS 5 for revisionen, der skal udføres? 

Der er tale om en ændring af muligheden for afskrivning. Aktiver, der er omfattet af IFRS 5, ville 

kunne afskrives, hvis man fulgte ÅRL, men disse aktiver kan ikke afskrives i henhold til IFRS 5. Dette 

kan have en væsentlig påvirkning på årsregnskabet hos det enkelte børsnoterede selskab, når man 

overgår fra de gamle regler til IFRS 5. Effekten af dette er måske til at overse med firmaer der, på 

ændringstidspunktet, ikke har de store anlægsaktiver bestemt for salg, hvorimod en virksomhed 

med en masse anlægsaktiver bestemt for salg vil kunne mærke en forskel. Standarden er omfat-

tende. 

  

                                                            
32 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs5 

http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs5
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2.3.1.6 IFRS 6 – Efterforskning og vurdering af mineralressourcer 

Hvad handler standarden om? 

IFRS 6 omfatter en virksomheds aktiviteter vedrørende efterforskning og vurdering af mineralres-

sourcer samt virksomhedens omkostninger forbundet hermed. IFRS 6 indeholder visse lempelser i 

forhold til andre standarder, som efterforskning og vurdering af mineralressourcer ellers ville være 

omfattet af. Baggrunden herfor er, at man netop for virksomheder, der beskæftiger sig med efter-

forskning og vurdering af mineralressourcer, vil undgå at skulle ændre regnskabspraksis, når IFRS 

tages i brug for første gang. 

IFRS 6 fastsætter ikke detaljerede bestemmelser for den regnskabsmæssige behandling vedrøren-

de aktiver og omkostninger, som er forbundet med efterforsknings- og vurderingsaktiviteter i rela-

tion til mineralressourcer. Den giver derimod de virksomheder, som standarden omfatter, mulig-

hed for at fortsætte med deres hidtidige regnskabspraksis, såfremt denne giver pålidelig og rele-

vant information til regnskabslæserne i overensstemmelse med IAS 8 - Anvendt regnskabspraksis, 

ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl. IFRS 6 tillader kun ændring af anvendt regnskabsprak-

sis for omkostninger til efterforskning og vurdering af mineralressourcer, hvis ændringen er nød-

vendigt for, at regnskabet bliver mere relevant eller pålideligt i overensstemmelse med IAS 8. 

Hvornår er standarden udarbejdet og trådt i kraft? 

IFRS 6 blev vedtaget i december 2004 og trådte i kraft for årsregnskaber, der har en åbningsbalan-

cedag efter 1. januar 200633. 

Hvor omfattende er IFRS 6 for revisionen, der skal udføres? 

Virksomheden skal i henhold til IFRS 6 oplyse om anvendt regnskabspraksis for efterforsknings- og 

vurderingsomkostninger i relation til mineralressourcer, herunder praksis for indregning og måling 

af efterforsknings- og vurderingsaktiver. Ligeledes skal der afgives beløbsmæssige oplysninger om-

kring aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger samt pengestrømme knyttet til efterforsk-

ning og vurdering af mineralressourcer34. 

                                                            
33 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs6 
34 IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, side 74. 

http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs6
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Dette er imidlertid noget, som virksomheder må antages at gøre allerede forud for implemente-

ringen af IFRS 6 i overensstemmelse med generelle regler/standarder,. Det er således vores vurde-

ring, at det kræver ingen eller ganske få ændringer for virksomhedens regnskabspraksis, når IFRS 6 

tages i brug. Af samme årsag er det vores vurdering, at IFRS 6 ikke er særlig omfattende for den 

revision, der skal udføres. 

2.3.1.7 IFRS 7 – Finansielle instrumenter: Oplysninger 

Hvad handler standarden om? 

IFRS 7 indeholder oplysningsbestemmelser om finansielle instrumenter. Standarden gælder for 

alle typer af virksomheder, der har finansielle instrumenter, men oplysningskravenes omfang af-

hænger af omfanget af virksomhedens brug af finansielle instrumenter samt virksomhedens eks-

ponering for finansiel risici. 

IFRS 7 skal sikre, at regnskaberne indeholder oplysninger, som sætter regnskabsbrugerne i stand 

til at vurdere, 1) virksomhedens finansielle instrumenters betydning for virksomhedens finansielle 

stilling og resultat og 2) arten og omfanget af risici, som virksomheden ved brug af finansielle in-

strumenter er eksponeret for i løbet af året og på balancedagen, samt hvordan virksomheden sty-

rer disse risici. 

Disse overordnede målsætninger og krav konkretiseres i IFRS 7 i form af specifikke oplysningskrav 

omhandlende finansielle instrumenters betydning for balancen og totalopgørelsen samt krav til 

noteoplysningerne35. 

Hvornår er standarden udarbejdet og trådt i kraft? 

IFRS 7 blev vedtaget i august 2005 og trådte i kraft for årsregnskaber, der har en åbningsbalance-

dag efter 1. januar 200736. 

 

 

                                                            
35 IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, side 79. 
36 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs7 
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Hvor omfattende er IFRS 7 for revisionen, der skal udføres? 

Når IFRS 7 tages i brug , bliver de oplysninger selskabet skal oplyse langt mere omfattende - forud-

sat at selskabet har finansielle instrumenter. Der er en stor forskel på hvilke virksomheder, der 

anvender finansielle instrumenter og dermed hvor omfattende oplysningskravene er. Men hvis 

selskabet har finansielle instrumenter vil revisorens arbejde som følge af IFRS 7 mere omfattende. 

2.3.1.8 IFRS 8 - Driftssegmenter 

Hvad handler standarden om? 

IFRS 8 omhandler udarbejdelsen af segmentoplysninger. Standarden anvendes af børsnoterede 

selskaber, men den er også relevant for selskaber, der er på vej mod børsnotering, jf. IFRS 8.2a.ii. 

Grunden hertil er, at der ved en børsnotering skal indsendes et børsprospekt, som indeholder 

IFRS-oplysninger. 

IFRS 8’s formål er at fastlægge principperne for præsentation af oplysninger, der gør det muligt at 

vurdere arten samt de finansielle følger af forretningsaktiviteterne, som virksomheden udøver, og 

de økonomiske omgivelser, den opererer indenfor37. 

Standarden stiller krav til virksomheder, hvis egenkapital- eller gældsinstrumenter handles på et 

offentligt marked, eller virksomheder på vej mod børsnotering, skal medtage oplysninger omkring 

virksomhedens driftssegmenter i regnskabet. 

Oplysninger om segmenterne skal baseres på virksomhedens interne rapportering, selvom denne 

ikke nødvendigvis er baseret på de samme principper, som virksomheden anvender i sit regn-

skab38. 

Hvornår er standarden udarbejdet og trådt i kraft? 

IFRS 6 blev vedtaget i november 2006 og trådte i kraft for årsregnskaber, der har en åbningsbalan-

cedag efter 1. januar 200939. 

                                                            
37 IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, side 85. 
38 IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, side 85. 
39 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs8 
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Hvor omfattende er IFRS 8 for revisionen, der skal udføres? 

Omfanget af segmentoplysninger afhænger naturligvis af antallet og størrelsen af segmenterne. 

Som anført ovenfor skal oplysningerne, der kræves i henhold til IFRS 8, tage udgangspunkt i sel-

skabets interne rapportering. Dette adskiller sig fra den tidligere standard på dette område, IAS 

14. At de krævede oplysninger i henhold til IFRS 8 skal basere sig på den interne rapportering og 

dermed på de oplysninger, der allerede er udarbejdet og givet til virksomhedens øverste beslut-

ningstager, medfører efter vores opfattelse, at revisors arbejde på revisionsopgaven som følge af 

opfyldelsen af IFRS 8 ikke bliver mere omfattende end før, og dermed at IFRS 8 ikke har den store 

betydning for revisionens pris. 

2.3.1.9 IFRS 9 – Finansielle instrumenter 

Hvad handler standarden om? 

IFRS 9 omhandler den regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter. Standarden er 

ikke færdigudviklet, men det er idéen at antallet af værdiansættelsesmetoder for indregning af 

finansielle aktiver reduceres til to metoder, henholdsvis amortiseret kostpris og dagsværdi. 

Derudover bliver der kun i begrænset omfang mulighed for at vælge, hvilken af de to metoder der 

skal anvendes ved første indregning. 

Instrumenter, der opfylder følgende to betingelser, måles til amortiseret kostpris40: 

1. Instrumentet besiddes i en forretningsmodel, der har til formål at opnå kontraktretlige 

pengestrømme over instrumenternes løbetid. 

2. De kontraktretlige pengestrømme er udelukkende udtryk for renter og tilbagebetaling af 

hovedstol. 

Hovedreglen er at alle andre instrumenter måles til dagsværdi, således at værdireguleringer ind-

regnes over resultatopgørelsen. 

                                                            
40 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS, side 274. 
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Bestemmelsen om udskillelse af indbyggede afledte finansielle instrumenter finder ikke længere 

anvendelse, når IFRS 9 bliver taget i brug. 

Hvornår er standarden udarbejdet og trådt i kraft? 

Første udkast af IFRS 9 blev udsendt i november 2009, og det var planen, at standarden skulle 

træde i kraft 1. januar 2013. Standarden er efterfølgende trukket tilbage af flere omgange. 

Standarden vil ikke blive godkendt til brug i EU, før alle igangværende projekter vedrørende IFRS 9 

er færdiggjort. Danske virksomheder kan derfor ikke anvende IFRS 9 før tidligst i 201841.42 

Hvor omfattende er IFRS 9 for revisionen, der skal udføres? 

Eftersom IFRS 9 foreligger i udkastform på nuværende tidspunkt, er det en meget omfattende 

standard, som vil indebære et stort arbejde for revisor, når standarden engang skal indarbejdes i 

regnskabet. Revisor skal jo teste, hvorvidt de finansielle instrumenter bliver klassificeret korrekt i 

regnskabet, og det kan være meget omfattende. 

2.3.1.10 IFRS 10 - Koncernregnskaber 

Hvad handler standarden om? 

IFRS 10 omhandler moderselskabers udarbejdelse af koncernregnskaber. Bestemmelserne om 

moderselskabsregnskaber findes i IAS 27, som tidligere også indeholdte bestemmelserne om kon-

cernregnskaber43. 

IFRS 10 kræver, at moderselskaber skal udarbejde et koncernregnskab, der indeholder alle datter-

selskaber, som er kontrolleret af moderselskabet. IFRS 10 fastlægger i øvrigt principperne for, 

hvornår en virksomhed anses for at have kontrol over en anden virksomhed, samt en omfattende 

vejledning til, hvordan vurderingen heraf skal foretages44. Det bemærkes i den forbindelse, at kon-

trolbegrebet udvides, således at formentlig flere selskaber anses som datterselskaber i IFRS 10's 

                                                            
41 IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, side 88. 
42 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs9 
43 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS, side 280. 
44 IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, side 91. 
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forstand, men samtidig også så datterselskaber risikerer at komme under ny kontrol, og dermed 

således at flere koncerner skal overveje hvilke selskaber, der skal medregnes i koncernregnskabet. 

Hvornår er standarden udarbejdet og trådt i kraft? 

IFRS 10 blev vedtaget i maj 2011 og trådte i kraft for årsregnskaber, der har en åbningsbalancedag 

efter 1. januar 2013. EU har imidlertid udskudt implementeringen til det regnskabsår, der starter 

1. januar 2014. Det bemærkes i den forbindelse, at det enkelte selskab har mulighed for at gen-

nemføre en såkaldt førtidsimplementering, dvs. påbegynde anvendelsen af standarden, inden der 

gælder en pligt hertil, da IFRS 10 ikke er i konflikt med IAS 2745. 

Hvor omfattende er IFRS 10 for revisionen, der skal udføres? 

IFRS 10 indebærer som anført, at kontrolbegrebet udvides og bliver mere omfattende. Dette med-

fører, at en del selskaber skal til at medregne flere selskaber som datterselskaber, og nogle mister 

- efter det nye kontrolbegreb - datterselskaber. Det betyder videre, at revisor skal ind og tage stil-

ling til, hvilke selskaber der nu falder ind under datterselskabsbegrebet, ligesom der skal gennem-

føres en vis revision og indregning af disse "nye" datterselskaber Denne ændring af kontrolbegre-

bet kan få meget omfattende betydning for revisionen, og dermed også for det arbejde, der skal 

udføres af revisor. 

2.3.1.11 IFRS 11 – Fællesledede arrangementer 

Hvad handler standarden om? 

IFRS 11 finder anvendelse ved klassifikation af fælleskontrollerede arrangementer, så som enten 

fælleskontrollerede aktiviteter eller fælleskontrollerede virksomheder. IFRS 11 indeholder dermed 

en regulering af den regnskabsmæssige behandling af fælleskontrollerede arrangementer klassifi-

ceret som joint operations. 

I et fællesledet arrangement har ingen part selvstændig kontrol over arrangementet. Hvis en af 

parterne havde selvstændig kontrol over arrangementet, ville der være tale om en dattervirksom-

hed, jf. IFRS 10. 

                                                            
45 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs10 
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Ifølge IFRS 11 skal det naturligvis indledningsvist fastslås, om der er tale om fælles kontrol. Det skal 

altså afgøres, hvorvidt to eller flere parter i fællesskab har kontrol over en aktivitet eller en virk-

somhed. Det afgørende for denne vurdering er, hvorvidt alene én bestemt konstellation af delta-

gere kan gennemtvinge beslutninger, og ikke flere forskellige konstellationer46. IFRS 11 gælder i 

øvrigt for alle parter, som deltager i et fællesledet arrangement, uanset om den enkelte deltager 

har fælles kontrol. Regnskabsmæssigt behandles de forskelligt. 

Hvornår er standarden udarbejdet og trådt i kraft? 

IFRS 11 blev vedtaget i maj 2011 og trådte i kraft for årsregnskaber, der har en åbningsbalancedag 

efter 1. januar 2013. IFRS 11 erstatter den tidligere standard IAS 31. EU har udskudt implemente-

ringen til det regnskabsår der starter 1. januar 2014 med mulighed for førtidsimplementering. Vis-

se ændringer er dog allerede blevet løbende implementeret47. 

Hvor omfattende er IFRS 11 for revisionen, der skal udføres? 

IFRS 11 betyder, at der som udgangspunkt ikke længere kan pro rata konsolideres fællesledede 

virksomheder (joint ventures), da denne valgmulighed, som den tidligere gældende IAS 31 gav 

mulighed for at vælge, er ophævet. Fremover skal  disse fællesledede arrangementer indregnes 

efter equity-metoden. Dette har en betydning for selskaber med mange joint ventures, som fx. 

Carlsberg. Da det således vil gøre revisors revisionsarbejde mere omfattende, har vir en forvent-

ning om, at denne standard vil påvirke revisionshonoraret i opadgående retning i selskaber med 

mange joint ventures48, såfremt de er nødt til at skifte indregningsmetode. 

2.3.1.12 IFRS 12 – Oplysning om involvering i andre virksomheder 

Hvad handler standarden om? 

IFRS 12 indeholder oplysningskrav vedrørende virksomheder, som den regnskabsaflæggende virk-

somhed er involveret i, uanset om den virksomhed som den regnskabsaflæggende virksomhed er 

involveret i, konsolideres eller ej49. Formålet med IFRS 12 er at kræve oplysninger, der sætter 

                                                            
46 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS, side 302-303. 
47 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs11 
48 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs11 
49 IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, side 105. 

http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs11
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regnskabsbrugere i stand til at vurdere grundlaget for kontrol, eventuelle begrænsninger vedrø-

rende konsoliderede aktiver og forpligtelser, risici forbundet med deltagelse i ikke konsoliderede 

virksomheder, samt minoritetsinteresser i konsoliderede virksomheder50. 

IFRS 12 ensarter oplysningskravene for fælleskontrollerede virksomheder, associerede virksomhe-

der, dattervirksomheder og ikke konsoliderede enheder, der med IFRS 12 er samlet i en regn-

skabsstandard. 

IFRS 12 angiver de oplysninger, virksomheder som minimum skal give. Er disse minimumsoplys-

ninger ikke tilstrækkelige til at opfylde ovenstående overordnede formål, skal virksomhederne give 

de nødvendige yderligere oplysninger51. 

Hvornår er standarden udarbejdet og trådt i kraft? 

IFRS 12 blev vedtaget i maj 2011 og trådte i kraft for årsregnskaber, der har en åbningsbalancedag 

efter 1. januar 2013. EU har udskudt implementeringen til det regnskabsår, der starter 1. januar 

2014, dog således at der er mulighed for førtidsimplementering52. 

Hvor omfattende er IFRS 12 for revisionen, der skal udføres? 

Vi mener ikke, at IFRS 12 tilfører revisor betydeligt merarbejde. De informationer, som IFRS 12 

kræver oplyst, har tidligere været at finde i deres egne specifikke standarder. Eneste konsekvens 

af IFRS 12 er således, at revisor skal undersøge, om virksomhedens oplysninger er opgivet det rig-

tige sted. 

2.3.1.13 IFRS 13 – Dagsværdimåling 

Hvad handler standarden om? 

IFRS 13 er en dagsværdimålingsstandard, der som udgangspunkt skal anvendes i alle de situatio-

ner, hvor en IFRS tillader eller kræver måling til dagsværdi af et aktiv eller en forpligtelse , eller 

                                                            
50 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs12 
51 Se IFRS 12, nr. 3. 
52 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs12 
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hvor en IFRS kræver oplysning om dagsværdier af indregnede aktiver og forpligtelser. Standarder-

ne IFRS 2 om aktiebaseret vederlæggelse og IAS 17 om leasing er undtaget53. 

IFRS 13 

a) definerer dagsværdi 

b) opstiller en begrebsramme for måling af dagsværdi, og 

c) stiller krav om oplysninger om dagsværdimålinger 

Dagsværdi defineres som den pris, der kan opnås ved at sælge et aktiv, eller som skal betales for 

at overdrage en forpligtelse i en almindelig transaktion mellem markedsdeltagere54. 

Dagsværdi er en markedsbaseret måling, i modsætning til en virksomhedsspecifik måling. Virk-

somheden skal anvende de forudsætninger, som markedsdeltagere ville lægge til grund ved pris-

fastsættelsen af aktivet eller forpligtelsen ud fra eksisterende markedsforhold, herunder forud-

sætninger vedrørende risici. En virksomheds hensigt med at eje aktivet eller afvikle forpligtelsen er 

således ikke relevant, når dagsværdien måles55. 

I de tilfælde hvor der ikke findes direkte observerbare markedstransaktioner til at værdisætte et 

aktiv, må et selskab benytte sig af en værdiansættelsesmetode. IFRS 13 angiver tre udbredte og 

anerkendte værdiansættelsesmetoder, som selskaberne kan benytte sig af: 

1. Den markedsbaserede metode 

2. Den omkostningsbaserede metode/genanskaffelsesværdimetoden 

3. Indkomstmetoden 

IFRS 13 anviser ikke et egentlig hierarki for hvilken metode, der er den mest retvisende. Dette va-

rierer efter de specifikke omstændigheder. Det skal pointeres, at den valgte dagsværdiansættel-

sesmetode skal anvendes konsistent fra periode til periode. Sker der væsentlige ændringer af den 

valgte værdiansættelsesmetode eller dennes anvendelsesmulighed, skal der tages højde herfor 

ved værdiansættelsen af aktivet, såfremt ændringen resulterer i en mere retvisende dagsværdi56. 

                                                            
53 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS, side 316. 
54 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS, side 316. 
55 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs13 
56 IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, side 113. 

http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs13
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Hvornår er standarden udarbejdet og trådt i kraft? 

IFRS 13 blev vedtaget i maj 2011 og trådte i kraft for årsregnskaber, der har en åbningsbalancedag 

efter 1. januar 201357. 

Hvor omfattende er IFRS 13 for revisionen, der skal udføres? 

Revisor skal på baggrund af IFRS 13 revidere de oplysninger, der skal hjælpe regnskabsbruger med 

at forstå grundlaget for måling af aktiver og forpligtelser opgjort til dagsværdi. Oplysningerne om-

kring dagsværdimåling skal hvert år sammenholdes med oplysningerne fra året før, således at det 

sikres at der ikke skiftes værdiansættelsesmetode uden at der er oplyst om dette. Denne standard 

medfører altså en del merarbejde i forhold til revisors arbejde og dokumentation. 

2.3.1.14 IFRS 15 – Indregning af omsætning fra kontrakter med kunder 

Hvad handler standarden om? 

IFRS 15 regulerer indregningen af omsætning fra kontrakter med kunder. I denne standard ændres 

modellen for indregning af omsætning. Det vil sige, at modellen ikke længere baseres på overgan-

gen af fordele og risici, men derimod overgang af kontrol med de varer eller serviceydelser, som 

overdrages til kunden. 

Grundprincippet i IFRS 15 er, at virksomheden skal indregne alle sine indtægter således at de af-

spejles i overførslen af varer og tjenesteydelser til kunderne, med et beløb svarende til det, virk-

somheden forventer at være berettiget til for leveringen af disse varer eller tjenesteydelser. IFRS 

15 skal anvendes hver gang en ny aftale indgås. Standarden giver imidlertid selskabet tilladelse til 

at anlægge en porteføljebetragtning i stedet for at forholde sig til hver enkelt aftale, hvis det med 

rimelighed kan forventes, at effekten på regnskabet ikke er væsentlig i forhold til, hvis standarden 

anvendes på hver enkelt aftale58. 

 

                                                            
57 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs13 
58 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs15 
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IFRS 15 indeholder en indregningsmodel på fem trin59: 

1. Identificer kontrakten med kunden 

2. Identificer leveringsbetingelserne i aftalen 

3. Opgør transaktionsprisen 

4. Fordel transaktionsprisen på leveringsforpligtelserne i aftalen 

5. Indregn omsætning når eller i takt med virksomheden opfylder leveringsforpligtelserne 

IFRS 15 indeholder yderligere detaljerede regulering på områder, der er forskellige fra den tidlige-

re gældende vejledning i IAS 18. Det drejer sig om spørgsmål vedrørende garantier, uudnyttede 

rettigheder, kundens mulighed for yderligere køb af varer eller tjenesteydelser, licenser, konsigna-

tionsaftaler mm. 

Hvornår er standarden udarbejdet og trådt i kraft? 

IFRS 15 blev udsendt i maj 2014 og træder i kraft for årlige perioder efter 1. januar 2017. Der er 

mulighed for førtidsimplementering. EU har ikke godkendt standarden endnu, hvilket medfører, at 

blandt andet danske selskaber ikke kan tage den i brug endnu. IFRS 15 erstatter standarderne IAS 

11, IAS 18 samt fortolkningsbidragene IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18 og SIC 3160. 

Hvor omfattende er IFRS 15 for revisionen, der skal udføres? 

IFRS 15 er meget omfattende. Den erstatter to tidligere standarder og fire fortolkningsbidrag og 

ændrer på, hvordan og hvornår indregning foretages. Der er selvfølgelig nogle virksomheder hvor 

denne ændring ikke har den store betydning. Revisionens udvidede omfang som følge af imple-

menteringen af denne standard vil medføre stigende udgifter for en del virksomheder. 

  

                                                            
59 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs15 
60 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs15 
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2.3.2 Opsummering af IFRS 

IFRS-standarderne kan således simplificeret opsummeres som følger: 

 Standard Standardens omfang 
2004   
IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS Meget omfattende 
IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger Omfattende, afhænger af aktivets 

størrelse 
   
2005   
IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Ikke så omfattende 
IFRS 4 Forsikringskontrakter Ikke så omfattende 
IFRS 5 Anlægsaktiver bestemt for salg og ophørte aktiviteter Omfattende 
   
2006   
IFRS 6 Efterforskning og vurdering af mineralressourcer Begrænset omfang 
   
2007   
IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger Omfattende 
   
2009   
IFRS 8 Driftssegmenter Ikke så omfattende 
   
2013   
IFRS 13 Dagsværdimåling Meget omfattende 
   
2014   
IFRS 10 Koncernregnskaber Omfattende 
IFRS 11 Fællesledede arrangementer Omfattende 
IFRS 12 Oplysninger om involvering i andre virksomheder Begrænset omfang 
   
2017   
IFRS 15 Indregning af omsætning fra kontrakter med kunder Omfattende 
   
2018   
IFRS 9 Finansielle instrumenter Meget omfattende 

 

2.4 Forventninger til revisor 

I dette afsnit vil vi komme ind på de forventninger, som børsnoterede selskaber og offentligheden 

har og stiller til revisorerne. De børsnoterede selskabers situationer er ofte foranderlige, og der 

ændres ofte på strukturerne i selskabet, fordi selskaberne hele tiden skal tilpasse sig eller være på 

forkant med markedet. Dette stiller store forventningsmæssige krav til revisorerne.  
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Derudover skal en statsautoriseret revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant leve op til de 

krav, som stilles af offentligheden. Revisorerne skal med henvisning hertil leve op til følgende ad-

færd61:  

 Påtager sig kun arbejde, den pågældende er kvalificeret til at løse 

 Er objektiv i udførslen af revisions- og andre erklæringsopgaver og uafhængig af interesser, 

som kan påvirke resultatet af arbejdet 

 Undgår handlinger og erhvervsaktiviteter, som skader tilliden til objektivitet og uafhængig-

hed, og som skader revisorens omdømme 

 Udfører arbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav og faglige standarder samt 

dokumenterer arbejdet 

 Beregner honorar på objektivt og dokumenteret grundlag, der ved erklæringsopgaver ikke 

må være betinget af resultatet 

 Har tavshedspligt om klientfortrolige oplysninger.62 

I de følgende underafsnit vil vi forklare ovenstående. 

2.4.1 branchekendskab 

Når en revisor påtager sig en ny kunde, fx. et børsnoteret selskab, eller en ny opgave for denne 

kunde, skal revisor overholde ISA 220, der omhandler kunde-/opgaveaccept. Denne standard med-

fører, at revisor ved accept af et nyt kundeforhold og ved fortsættelse af et "gammelt" klientfor-

hold med heraf følgende nye/specifikke revisionsopgaver skal overveje, hvorvidt den pågældende 

revisors opgaveteam har kompetencen og de fornødne færdigheder inden for den konkrete bran-

che samt tid og ressourcer til at udføre den pågældende revisionsopgave. Den underskrivende 

revisor har ansvaret for, at hans teams professionelle kompetence er tilstrækkelig. Såfremt dette 

ikke er tilfældet må revisor afstå fra opgaven. 

Børsnoterede selskaber vil i forlængelse af ovenstående have en forventning om, at revisor kender 

det børsnoterede selskabs branche, såfremt den pågældende revisor accepterer at revidere sel-

skabet. 

                                                            
61 Professionsetik for revisorer, side 18. 
62 Professionsetik for revisorer, side 18. 
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2.4.2 Etik 

International Federation of Accountants (IFAC) har formuleret fem globale etiske principper. Nati-

onalt fastsatte adfærdsregler for revisorer tager udgangspunkt i disse fem globale etiske princip-

per, idet de nationale adfærdsregler dog tillige må tage højde for lokale, kulturelle og lovgivnings-

mæssige forhold. IFACs etiske regler er absolutte. Der er dog intet til hinder for, at de nationale 

adfærdsregler er strammere og dermed sætter højere etiske standarder for revisorer. IFACs etiske 

retningslinjer gælder i Danmark for medlemmer af FSR. De fem etiske principper er tænkt som et 

kompas, der kan guide revisorer i deres hverdag. De fem etiske principper er en del af god revisor-

skik, jf. RL § 16. 

Vi vil nedenfor uddybe de fem etiske principper: integritet, objektivitet, professionel kompetence 

og fornøden omhu, fortrolighed samt professionel adfærd.63 

2.4.2.1 Integritet 

Dette princip stiller først og fremmest krav om, at revisor skal være redelig og ærlig i alle  professi-

onelle og forretningsmæssige forbindelser. Revisor skal herunder som offentlighedens tillidsre-

præsentant på afbalanceret vis kunne håndtere konflikter med sine klienter om offentlighedens 

interesser, selvom klienten - og ikke offentligheden - betaler honoraret. 

2.4.2.2 Objektivitet 

For at revisor kan bevare sin troværdighed, kræves det, at revisors altid bevarer sin objektivitet. 

Revisor må således ikke være forudindtaget, have interessekonflikter eller være under utilbørlig 

påvirkning fra andre, idet dette skaber en risiko for, at revisors professionelle og forretningsmæs-

sige dømmekraft tilsidesættes. 

2.4.2.3 Professionel kompetence og fornøden omhu 

Revisor er forpligtet til at vedligeholde sin faglige viden og færdigheder på et niveau, der er nød-

vendigt for at sikre, at klienten og/eller arbejdsgiveren modtager kvalificerede professionelle ydel-

ser baseret på en opdateret viden om den seneste udvikling indenfor god skik, lovgivning og revi-

                                                            
63 Professionsetik for revisorer, side 20-23. 
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sionsmetoder. Revisor skal være omhyggelig i sin opgaveløsning, ligesom revisor ved levering af 

professionelle ydelser skal optræde i overensstemmelse med relevante faglige og professionelle 

standarder.64 

2.4.2.4 Fortrolighed 

Revisor skal respektere fortrolig information, som denne har opnået i professionelle og forret-

ningsmæssige forbindelser. Revisor må således ikke videregive information til tredjemand uden 

tilladelse, medmindre det af andre regelsæt, der har forrang for revisors tavshedspligt, for eksem-

pel som oftest vidnepligten i retsplejelovens kapitel 18, følger, at revisor har pligt til at videregive 

informationen. Revisor er i øvrigt omfattet af straffelovens § 152 om tavshedspligt for personer, 

der virker i offentlig tjeneste eller hverv. Det følger af denne bestemmelse, at uberettiget videre-

givelse af fortrolige oplysninger er strafbart. Det følger dernæst indirekte af begrebet "uberetti-

get", at tavshedspligten ikke gælder, såfremt revisor har en lovhjemlet talepligt. Videre bemærkes 

det, at fortrolige oplysninger, som er opnået igennem professionelle eller forretningsmæssige for-

bindelser, naturligvis ikke må anvendes af revisor til at opnå personlige fordele for revisor selv 

eller tredjemand. 

2.4.2.5 Professionel adfærd 

Revisor skal følge relevant lovgivning samt anden relevant regulering og undgå enhver form for 

adfærd, som miskrediterer professionen. 

2.4.3 Kvalitet 

Som offentlighedens tillidsrepræsentant skal revisor være garant for kvalitet. Som anført ovenfor 

gælder der en lang række lovkrav, etiske krav og ikke mindst branchebestemte detailkrav, som 

revisor skal overholde. Det betyder, at der er faste rammer, som revisor skal agere indenfor. Så-

fremt reglerne/kravene ikke overholdes, risikerer revisor i sidste ende at miste bestallingen. Tro-

værdighed er alt i en branche, hvor man lever af tillid. 

Det er den generelle opfattelse, blandt andet som følge af at hvervet er gennemreguleret, at kun-

derne i revisionsbranchen får samme homogene produkt, uanset hvilken revisor de vælger, men at 

                                                            
64 Professionsetik for revisorer, side 22. 



Side 44 / 140 
 

indpakningen er forskellig. Dét, der betales ekstra for, er således ikke revisionens kvalitet, for den 

forventes at være i orden, men derimod servicen mv. Af samme årsag konkurrerer de enkelte revi-

sorer imellem ikke på kvaliteten, men derimod på servicen og prisen, idet det er disse parametre, 

der er udslagsgivende for, hvem kunderne vælger. 

Selvom det er den generelle opfattelse, at kvaliteten er ens blandt revisorerne i branchen, er der 

stor fokus på kvalitet og tiltag, der skal sikre en høj kvalitet. Det er måske netop denne fokus og 

disse tiltag, der er skyld i, at kvaliteten er ens. 

Der er således et generelt krav om, at revisionsvirksomheder skal sikre revisionens kvalitet i form 

af International Standard on Quality Control (ISQC 1), som er udformet af IFAC. Denne standard 

indebærer, at revisionsvirksomheden skal etablere og opretholde et kvalitetsstyringssystem, der 

giver en høj grad af sikkerhed for, 1) at revisionsvirksomheden og dets personale overholder fagli-

ge standarder samt relevante krav i lov og øvrig regulering, og 2) at erklæringer afgivet af revisi-

onsvirksomheden eller af opgaveansvarlige partnere er passende i henhold til de foreliggende om-

stændigheder. Man kan således sige, at det overordnede formål med kvalitetsstyring er at sikre, at 

den omfattende regulering overholdes. Sagt på en anden måde, så lever revisionsbranchen strengt 

efter devisen: "Tillid er godt, men kontrol er bedre." 

Udover de mange krav til kvalitet, som revisor skal overholde i udførelsen af revisionsopgaverne, 

gælder der også et krav om, at revisionsvirksomhederne skal foretage intern kontrol af kvaliteten 

og kvalitetsstyringen. Der skal således i hvert enkelt revisionsvirksomhed udpeges en revisor med 

tilstrækkelig erfaring og autoritet, som har ansvaret for løbende at vurdere, om den generelle kva-

litetsstyring er tilfredsstillende. Denne valgte revisor skal endvidere foretage periodisk kontrol af 

færdiggjorte opgaver. 

Udover det enkelte revisionsvirksomheds interne kontrol eksisterer der også offentlig kontrol af 

revisorer. Den offentlige kontrol består blandt andet af den såkaldte regnskabskontrol, som udfø-

res af Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen på vegne af Fondsrådet, og som udgør kontrol af revide-

rede regnskaber for børsnoterede selskaber. Den offentlige kontrol består endvidere af den så-

kaldte kvalitetskontrol, som udføres af Revisortilsynet, og som udgør kontrol af alle revisionsfir-

maer. Kontrollen fra Revisortilsynet udføres på revisionsvirksomheder, der reviderer børsnoterede 
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selskaber, med maksimum tre års mellemrum, og på revisionsvirksomheder, der ikke reviderer 

børsnoterede selskaber, med maksimum seks års mellemrum. 

Formålet med regnskabskontrollen er at sikre overholdelsen af kravene i IFRS og ÅRL og samtidig 

sikre høj kvalitet i regnskabsrapporteringen. Hvert år har regnskabskontrollen særlige fokusområ-

der, der bliver dikteret fra European Securities and Markets Authority (ESMA). 

Som et yderligere tiltag for at sikre høj kvalitet i revisors arbejde har FSR i 2013 vedtaget et såkaldt 

gennemsigtighedsforslag, som indebærer, at revisionsvirksomheder, der af revisortilsynet bliver 

indbragt for revisornævnet, skal offentliggøre dette.65 Formålet med denne offentliggørelse er at 

give et yderligere incitament for revisionsvirksomheder til at overholde de gældende regler, her-

under regler til sikring af kvalitet, idet manglende overholdelse af reglerne vil skabe dårlig op-

mærksomhed som følge af offentliggørelsen. Kvaliteten i revisors arbejde og kontrollen med, at de 

gældende kvalitetskrav overholdes, er således central for revisorer og bibeholdelsen af revisorens 

særlige position i samfundet. Sagt med FSRs ord: 

”Kvaliteten af godkendte revisorers arbejde må ikke betvivles. Kvalitet udgør en hjørne-

sten i opbygningen af den tillid og troværdighed, som er forudsætningen for hele bran-

chens legitimitet og kundetilfredshed.”66 

2.4.4 Uafhængighed 

For at revisor kan udfylde rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant er det et krav, at revisor 

er uafhængig. Revisor kan således ikke have tilknytning til eller speciel interesse i de virksomheder, 

som den pågældende revisor reviderer. Kravet om revisors uafhængighed fremgår direkte af både 

revisorlovgivningen og de etiske regler for revisorer fastsat af FSR. Lovgivningen og de etiske regler 

har til formål at undgå, at der i forbindelse med revisors arbejde opstår en interessekonflikt mel-

lem samfundets krav til revisors arbejde og udtalelser og revisors egne personlige forhold. I tilfæl-

de af en interessekonflikt, er der risiko for, at revisor mister den objektivitet, der er helt central for 

bevarelse af tilliden til revisor og revisors arbejde. 

                                                            
65http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/pressemeddelelser/2013/Styrket%20kvalitetskontrol%2

0web.ashx 
66http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/pressemeddelelser/2013/Styrket%20kvalitetskontrol%2

0web.ashx 

http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/pressemeddelelser/2013/Styrket%20kvalitetskontrol%20web.ashx
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Reglerne om revisors uafhængighed er i revisorlovgivningen nærmere reguleret i RL, kapitel 4. 

Reglerne identificerer følgende fem særlige trusler mod revisors uafhængighed. Disse trusler er i 

øvrigt tillige identificeret i EU-henstillingen om revisorers uafhængighed og 8. direktiv67:  

 Egeninteresse: Revisors uafhængighed kan trues af en konflikt med hans egne finansielle 

interesser eller egeninteresser, f.eks. direkte eller indirekte finansielle interesser i kunden 

og alt for stor afhængighed af revisionshonoraret fra kunden. 

 Selvrevision: Når man reviderer egne ydelser kan der opstå et problem med objektiviteten, 

dette kan fx. være når man tager beslutninger, som udelukkende burde foretages af kun-

dens ledelse. 

 Partiskhed: Revisors uafhængighed kan trues, såfremt revisor fremmer eller modvirker  sin 

kundes stilling i en retssag eller en anden situation, fx. hvis revisor handler med kundens 

aktier eller forsvarer kunden i retstvister. 

 Nære personlige, herunder familiære relationer: Begrebet dækker over risikoen for, at revi-

sor kan blive påvirket af kundens personlighed og øvrige egenskaber og derfor er forståen-

de overfor kundens interesser, fx. på grund af et tæt forhold til kundens personale. Dette 

kan betyde at revisor får for stor tillid til kunden og det kan påvirke objektiviteten ved be-

dømmelsen af kundens argumenter. 

 Intimidering: Dette dækker over muligheden for at revisor kan afskrækkes fra at handle ob-

jektivt som følge af trusler eller frygt for en indflydelsesrig eller dominerende kunde. 

Såfremt et af disse fem tilfælde af trusler foreligger, pålægger RL § 24, stk. 3, revisor eller revisi-

onsvirksomheden at træffe sikkerhedsforanstaltninger for at mindske disse trusler. Dette under-

streger således vigtigheden af, at revisor i sit arbejde bevarer sin uafhængighed, og det understre-

ger dermed, at revisors uafhængighed er et vigtigt element i kundens og samfundet forventninger 

til revisor. 

2.4.4.1 Revisoraflønning 

Revisor må som udgangspunkt kræve det salær han ønsker, naturligvis under forudsætning af at 

den enkelte klient accepterer honorarkravet. På samme vis må revisor som udgangspunkt selv 

                                                            
67 http://erhvervsstyrelsen.dk/file/236640/uafhaengighedsvejledningen.pdf 

http://erhvervsstyrelsen.dk/file/236640/uafhaengighedsvejledningen.pdf
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bestemme, hvordan dennes honorar opgøres, og man kan således forestille en række forskellige 

aflønningsmetoder. Dette udgangspunkt modificeres af RL § 26, der indeholder enkelte begræns-

ninger for revisors aflønning. Det fremhæves i den forbindelse, at RL § 26 indgår i RL, kapitel 4 om 

revisors uafhængighed, og således udspringer begrænsningerne for revisors aflønning direkte af 

det overordnede krav om revisors uafhængighed. 

For det første fremgår det af RL § 26, stk. 1, at en revisionsvirksomhed i hvert af 5 på hinanden 

følgende regnskabsår ikke må have en større andel af sin omsætning end 20 pct. hos samme kun-

de. Videre angiver RL § 26, stk. 2, nr. 1, at revisor ikke er berettiget til at kræve et højere revisions-

honorar, ”end der kan anses for rimeligt”. Fortolkningen af ”anses for rimeligt” kan anledning til 

diskussion. Hvornår er revisionshonoraret i en ”rimelig” størrelsesorden, og hvornår er det for 

stort til at de børsnoterede selskaber kan betale? Én ting er sikkert, og det er, at revisionsvirksom-

hederne ikke kan tillade sig at tage for meget for deres arbejde, for så løber konkurrenterne med 

kunden. Derudover må revisor ikke kræve et revisionshonorar, ”hvis betaling eller størrelse gøres 

afhængig af andre forhold end det udførte arbejde,” jf. RL § 26, stk. 2, nr. 2. Sidstnævnte bestem-

melse betyder, at revisor ikke må betinge sig et honorar, der er afhængigt af kundens resultat. 

Det bemærkes i forlængelse heraf, at RL § 26, stk. 2, udelukkende gælder, når revisor udfører er-

klæringsopgaver med sikkerhed, jf. RL § 26, stk. 2, jf. § 1, stk. 2, eller hvor der er tale om såkaldte 

”blandingsklienter” jf. § 26, stk. 3. Sluttelig bemærkes det, at en overtrædelse af RL § 26 kan straf-

fes med bøde, jf. RL § 54, stk. 1. 

2.4.5 Opsummering på forventninger til revisor 

I de foregående afsnit er egenskaberne kvalitet, etik og uafhængighed beskrevet nærmere. Disse 

tre egenskaber opsummerer, hvad der forventes af revisor, for at han kan agere i rollen som of-

fentlighedens tillidsrepræsentant, samt hvad kunderne stiller af forventninger til revisor. Kunderne 

forventer altså, at deres revisor kun takker ”Ja” til en revisionsopgave, hvis denne har ressourcer-

ne til og forudsætningerne for at gennemføre revisionen på tilfredsstillende facon. Det forudsæt-

ter i forlængelse heraf, at revisor har fuldt kendskab til virksomheden, dens omgivelser, dens an-

satte, dens omstillingsplaner og dens behov, for at revisor kan varetage jobbet som virksomhe-

dens revisor. 
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2.5 Kontrol af revisor og regnskab 

I afsnit 3.3 om kvalitet kontra pris vil vi komme vi ind på, hvordan kvalitet og pris normalt følger 

hinanden. I afsnit 2.4.3 om forventninger til revisor er både den interne og den eksterne kontrol af 

revisor omtalt som et væsentlig led i den generelle sikring af kvalitet. I det følgende vil den ekster-

ne kontrol bestående af henholdsvis revisortilsynet kontrol af revisionsvirksomhederne og regn-

skabskontrollen blive præsenteret yderligere. Den eksterne kontrol afdækker hvert år en række 

fejl i revisionsvirksomhedernes arbejde. En beskrivelse af de eksterne kontroller er således rele-

vant, for at vi senere i diskussionen, afsnit 6, blandt andet kan sammenholde antallet af fejl i regn-

skaber og revisionen med revisionshonoraret størrelse, for derved at søge at afdække, om der 

også for revisionsopgaver for børsnoterede virksomheder er en sammenhæng mellem pris og kva-

litet. 

2.5.1 Fondsrådets regnskabskontrol 

Den 1. januar 2005 begyndte fondsrådet (nu det finansielle råd)  at foretage regnskabskontrol af 

børsnoterede selskabers års- og delårsrapporter. Regnskabskontrollen var blevet indført ved lov 

nr. 491 af 9. juni 2004 om ændring af blandt andet værdipapirhandelsloven og årsregnskabsloven. 

Indførelsen af regnskabskontrollen var et led i den samlede pakke af lovændringer, der blev vedta-

get i kølvandet på Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1606/2002/EF  om anvendelse af 

internationale regnskabsstandarder, der som anført ovenfor medførte obligatorisk anvendelse af 

IFRS for børsnoterede selskaber. Fondsrådets opgave i forbindelse med regnskabskontrollen blev 

at påse, at de børsnoterede selskabers offentliggjorte års- og delårsrapporter overholder gælden-

de krav og regulering, herunder de nationale regnskabsregler og IFRS. 

Regnskabskontrollens har til formål at sikre, at de børsnoterede selskaber årsregnskaber indehol-

der korrekt information, og dermed sikre at investorerne kan stole på informationen. Et vigtigt 

aspekt af regnskabskontrollen er således investorbeskyttelse. Ved at kontrollere, at regnskabsreg-

lerne faktisk overholdes for det enkelte selskab, skabes/bevares der en tillid blandt investorerne til 

de finansielle markeder generelt. En stor tillid til de finansielle markeder i EU medfører, at disse 

markeder er interessante at investere i, og dermed bliver de finansielle markeder i EU, herunder 

det enkelte europæiske børsnoterede selskab, interessant at investere i, og de finansielle marke-
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der/de enkelte børsnoterede selskaber bliver således særdeles konkurrencedygtige i forhold til 

kampen om de finansielle ressourcer både i EU og udenfor EU.  I sidste ende er regnskabskontrol-

len således med til at sikre, at kapitalmarkederne fungerer effektivt. 

I tilrettelæggelsen af regnskabskontrollen tages der udgangspunkt i en forudgående risikovurde-

ring. Det vil med andre ord sige, at regnskabskontrollen forud for udvælgelsen af, hvilke selskaber 

der skal udtages til kontrol, identificerer kontrolmyndighederne visse problemområder/ forhold, 

der erfaringsmæssigt har en forhøjet risiko for fejl og mangler. Herefter vil kontrolmyndigheden 

udtage års- og delårsrapporter, hvor disse identificerede forhold normalt forekommer. Det skal 

her tilføjes, at eftersom kontrollen i vidt omfang er målrettet regnskaber med forhøjet risiko for 

fejl mangler, kan resultatet af regnskabskontrollen ikke nødvendigvis tages som udtryk for den 

generelle fejlprocent blandt børsnoterede selskabers regnskaber, og dermed rapporternes kvalitet 

i almindelighed68. 

Endelig skal det for god ordens skyld bemærkes, at eftersom regnskabskontrollen først er indført 

pr. 1. januar 2005, eksisterer der alene data fra regnskabskontrollen for årene 2005 til og med 

2013. 

2.5.2 Revisortilsynets kvalitetskontrol 

Revisortilsynets opgave er at kontrollere, om revisionsvirksomheder og godkendte revisorer lever 

op til revisorlovens krav om uafhængighed, kvalitet og god revisorskik, når de foretager revision 

eller afgiver andre erklæringer med sikkerhed. 

Kvalitetskontrollen omfatter derudover en vurdering af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyrings-

system. 

Kvalitetskontrollen af den enkelte revisionsvirksomhed udføres som hovedregel af kvalitetskon-

trollanter, der selv er godkendte revisorer, og som er særligt udpeget og godkendt af Revisortilsy-

net til at udføre kvalitetskontrollen. Kvalitetskontrol  af revisionsvirksomheder, der reviderer sel-

skaber omfattet af RL § 21, stk. 3, der blandt andet omfatter børsnoterede selskaber, udføres 

imidlertid af kvalitetskontrollanter, der er ansat i Erhvervsstyrelsen. 

                                                            
68 https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Tal-og-fakta/2014/Redegoerelse-for-regnskabskontrol-2013.ashx 

https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Tal-og-fakta/2014/Redegoerelse-for-regnskabskontrol-2013.ashx
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Ved kvalitetskontrollens afslutning har Revisortilsynet følgende reaktionsmuligheder: 

 Kontrollen afsluttes uden yderligere bemærkninger 

 Kontrollen afsluttes med påtale uden yderligere opfølgning før det næste ordinære kon-

trolbesøg 

 Kontrollen afsluttes med påtale, der følges op af et yderligere kontrolbesøg, som skal afkla-

re, om påtalen er fulgt. 

Ud over ovenstående reaktionsmuligheder tager Revisortilsynet stilling til, hvorvidt der er fundet 

fejl og mangler, der er så graverende, at det giver anledning til indbringelse for revisornævnet69. 

 

  

                                                            
69 http://revisortilsynet.dk/revisortilsynet 

http://revisortilsynet.dk/revisortilsynet
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3. Teori 

Vi har i afhandlingen anvendt en række teorier, som vi mener kan forklare udviklingen i revisions-

honoraret. Da viden er kontekstafhængig i den kritisk realistiske videnskabsteori, er valget af teori 

vigtigt. Valget afgør nemlig, hvad der vides om genstandsfeltet, og hvad der kan erfares om gen-

standsfeltet. De valgte teorier vil blive beskrevet nedenfor. 

3.1 Konkurrencesituation 

Når forholdene på et bestemt marked skal undersøges og analyseres, er det væsentlig at kende 

det pågældende markeds konkurrencesituation. I det følgende vil vi derfor redegøre for de forskel-

lige typer af konkurrencesituationer, der kan være på et marked. Vi vil i forlængelse heraf forsøge 

at klarlægge hvilken konkurrencesituation der eksisterer for revisorbranchen, således at læser får 

en forståelse for den branche/det marked, afhandlingen omhandler. Vi mener således, at et over-

ordnet billede af revisorbranchens konkurrencesituation vil styrke læsers forståelse for problem-

formuleringen. 

På forskellige erhvervsmarkeder ses det ofte, at nogle selskaber har mange konkurrenter, mens 

andre kun har få eller ingen konkurrenter at tage hensyn til. Derudover ses det ofte på forskellige 

markeder, at nogle selskaber er i en situation, hvor handelsvilkårene med hensyn til kvalitet og 

pris er givet på forhånd, således at der eksisterer en ”take it or leave it” situation, mens andre sel-

skaber har et langt større råderum, når det kommer til handlingsparameterne. 

Der opstår på den baggrund to faktorer, der hver især er afgørende for de markedsforhold, herun-

der den konkurrencesituation, selskaberne opererer under70. De to faktorer er: 

1. Købernes indstilling (præference og loyalitet) over for det udbydende selskab og netop 

dette selskabs produkter. 

2. Antallet selskaber - dvs. antal potentielle konkurrenter - der udbyder samme eller tilnær-

melsesvis samme vare, og selskabernes indbyrdes størrelse på markedet. 

 

                                                            
70 Erhvervsøkonomi til akademiuddannelserne, side 184. 
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Disse to faktorer, som konkurrencesituationen kan "måles på", medfører, at der til beskrivelsen af 

et givent markeds konkurrencesituation, opereres med to delelementer, nemlig hvilken markeds-

form og hvilken konkurrenceform, der eksisterer på det pågældende marked, jf. mere herom ne-

denfor. 

Hertil bemærkes det, at det har stor betydning for de enkelte selskaber, hvilken konkurrencesitua-

tion, dvs.  hvilken markedsform og hvilken konkurrenceform, der er på markedet, idet den gæl-

dende konkurrencesituation har betydning for, hvordan de enkelte selskaber kan agere. I forhold 

til revisionsbranchen betyder det, at revisionsvirksomhederne for at tilrettelægge sin virksom-

hedsstrategi optimalt skal sikre sig et grundigt indblik i, hvem de konkurrerer med, når de forsøger 

at indhente arbejdsopgaver, herunder revisionsopgaver fra børsnoterede selskaber. 

De to delelementer er af fremstillingsmæssige hensyn opdelt. Det er dog vigtigt at understrege, at 

markedsformen og konkurrenceformen for et bestemt marked indgår i tæt samspil. 

3.1.1 Markedsformer 

Ved markedsforme forstås graden af selvstændighed, som revisionsvirksomheden har, når det 

fastsætter sine handlingsparametre. Markedsformen er betinget af kundernes præferencegrad for 

den enkelte udbyder og den enkelte udbyders specifikke produkt71, jf. tillige faktor 1 ovenfor. 

På den ene side er der kunder der prioriterer loyalitet, god service, leveringssikkerhed, kvalitet og 

tæt samarbejde, dvs. produktets og udbyderens individuelle kvaliteter, og som derfor ikke som 

udgangspunkt er villige til at skifte udbyder og dermed produkt. I deres optik er to tilsyneladende 

ens produkter hos forskellige udbydere, fx. en revisorydelse, der umiddelbar indeholder de samme 

ydelseselementer, ikke substituerbare. På den anden side er der kunder, der prioriterer en billig 

pris for den givne vare eller ydelse, og som således i højere grad er villig til at skifte produkt og 

dermed udbyder, hvis prisen er lavere. 

På baggrund af kundernes indstilling, forstået som præference og loyalitet, afgøres det, om der er 

tale om et såkaldt homogent marked eller et såkaldt heterogent marked. 

                                                            
71 Erhvervsøkonomi til akademiuddannelserne, side 187. 
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Det homogene marked er kendetegnet ved et marked, hvor køber ikke har nogle præferencer for 

hvilke leverandører eller kunder, som produkterne eller ydelserne købes fra. Dette skyldes at pro-

dukterne eller ydelserne fra kundens perspektiv betragtes som værende ens, uanset hvilket sel-

skab der leverer produktet/ydelsen72. 

Heroverfor står det heterogene marked, som forstås som et marked, hvor kundens præferencer er 

i højsædet. Det vil sige, at den enkelte kunde foretrækker en bestemt udbyder eller en bestemt 

udbyders produkt eller ydelse73. 

Da kunderne på det homogene marked har stor fokus på pris, har udbydere på et homogent mar-

ked få handlingsparametre, idet udbydere for at erobre kundeandele på sådant et marked, alene 

kan skrue på prisen, og der vil derfor være et betydeligt prispres på det homogene marked. Da 

kunder på det heterogene marked omvendt har stor fokus på de elementer, der gør at produkter-

ne/ydelserne i deres øjne ikke er ens, har udbyderne på et sådant marked ofte differentieret deres 

produkter og ydelser med henblik at erobre kundeandele, og udbyderne på dette marked har der-

for mange handlingsparametre ud over prisen. Dette betyder således, at udbyderne står mere frit i 

fastsættelsen af prisen på et heterogent marked. 

3.1.1.1 Revisorbranchens markedsform 

Vi vil nu søge at klarlægge, hvilken markedsform der eksisterer i revisionsbranchen. 

Som det fremgår ovenfor, differentierer de to markedsformer definitorisk sig betydeligt fra hinan-

den, og det bør som udgangspunkt ikke være svært at afgøre, hvilken markedsform et bestemt 

marked, her revisorbranchen, hører til. 

Alligevel kan det efter vores opfattelse ikke entydigt afgøres, om revisionsbranchen er homogen 

eller heterogen. 

På den ene side synes branchen homogen, idet selve produktet, dvs. revisionsopgaven, foretaget 

af en revisionsvirksomhed på intet tidspunkt vil differentiere sig fra revisionen foretaget af en an-

                                                            
72 Erhvervsøkonomi til akademiuddannelserne, side 185. 
73 Erhvervsøkonomi til akademiuddannelserne, side 186. 
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den revisionsvirksomhed. At der ikke kan differentieres på selve produktet skyldes de omfattende 

og detaljerede regler til indholdet af regnskabet og dermed revisionsopgaven, jf. afsnit 2.3, samt 

de omfattende krav og forventninger, der stilles til alle revisorer, jf. afsnit 2.4. 

På den anden side synes branchen heterogen, idet udbyderne på markedet hver især har mulig-

hed for at differentiere sig på god service og samarbejdsvillighed. Disse parametre kan være afgø-

rende for det børsnoterede selskabs beslutning i sidste ende. Med dette in mente, er det svært at 

konkludere på, om revisionsbranchen tilhører den ene eller den anden markedsform, fordi der 

ligger flere aspekter bag de overvejelser, som de børsnoterede selskaber gør sig, når de i sidste 

ende skal vælge, hvilken revisor der skal revidere deres årsrapport. Dog vil det revisionsvirksom-

hed der formår at differentiere sig på områder som serviceydelser, loyalitet, renommé eller andet, 

ift. de andre revisionsvirksomheder, stå stærkere. Selvom revisionsbranchen ikke kun har den ene 

markedsform, er det dog rammende at sige, at den homogene markedsform er dominerende, idet 

hovedydelsen i form af selve revisionsopgaven hos de forskellige revisionsvirksomheder fra kun-

dernes perspektiv må anses som substituerbar og dermed i vidt omfang ens. 

3.1.2 Konkurrenceformer 

Det helt afgørende for, hvilken konkurrenceform det enkelte marked har, er antallet af selskaber, 

der udbyder varer eller ydelser på samme marked, og som derfor konkurrerer indbyrdes, og disse 

selskabers indbyrdes styrkeforhold. 

Der findes således mange forskellige konkurrenceformer. Disse kan variere fra monopol, hvor der 

kun er én enkelt udbyder, til fuldkommen konkurrence, hvor der er mange små udbydere. Alle 

konkurrenceformerne derimellem kaldes ufuldkommen konkurrence. Som ét eksempel på en 

ufuldkommen konkurrenceform kan nævnes oligopol, der er karakteriseret ved, at der er få store 

udbydere, der sammen kontrollerer markedet. 

3.1.2.1 Revisorbranchens konkurrenceform 

Det er vores vurdering, at revisorbranchen har konkurrenceform oligopol. Denne vurdering base-

rer sig på, at revisorbranchen er karakteriseret ved, at de største revisionsvirksomheder, vi har på 

det danske marked, herunder PwC, deloitte, KPMG, E&Y, Beierholm m.fl., dominerer branchen. 
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Revisorbranchen har også små og mellemstore revisionsvirksomheder, som til tider kan gøre sig 

gældende i forhold til opgaver for børsnoterede selskaber. Hvorvidt små og mellemstore revisi-

onsvirksomheder kan byde ind på revisionsopgaver for børsnoterede selskaber afhænger primært 

af revisionsopgavens omfang og kompleksitet. Da revisionsopgaver oftest har et betydeligt omfang 

og kompleksitet, hvilket kræver store ressourcer og kompetencer hos den der byder ind på opga-

ven, jf. afsnit 2.4.1 om krav til revisors specifikke kompetencer, herunder branchekendskab. På 

grund af dette forhold har små og mellemstore revisionsvirksomheder ikke særlig megen indfly-

delse på markedet for børsnoterede selskaber i C20-indekset som helhed. Samlet set synes revisi-

onsbranchen mest præcist at kunne karakteriseres som et oligopol. 

3.2 Udbud & efterspørgsel 

På revisionsmarkedet skal revisionsvirksomhederne vise deres eksistensberettigelse ved at levere 

ydelser af en sådan værdi, at de børsnoterede selskaber vælger dem frem for deres konkurrenter. 

For at imødekomme revisionsvirksomhedernes ønske om at blive valgt, er de nødt til at kende 

markedet og dets aktører. Den enkelte revisionsvirksomhed er derfor nødt til at analysere og vur-

dere revisionsmarkedet for at få det optimale kendskab til markedssituationen. 

3.2.1 Hvad kendetegner revisionsmarkedet for børsnoterede selskaber? 

Revisionsmarkedet består af mindre, mellemstore, og store revisionsvirksomheder. Hvad enten 

der er tale om et af de store revisionsvirksomheder eller en lille revisionsvirksomhed, har de hver 

især en rolle at spille på det danske revisionsmarked. Alligevel må de små revisionsvirksomheder 

se sig slået i kapløbet om de danske børsnoterede selskaber i C20-indekset, da disse børsnoterede 

selskaber er for store og for komplekse til en lille revisionsvirksomhed. De har hverken den for-

nødne kompetence eller arbejdskraft til at kunne påtage sig en opgave i denne størrelsesorden. 

Kapaciteten er derfor af afgørende betydning, når revisionsvirksomhederne skal afgøre, om de kan 

påtage sig ansvaret for en revisionsopgave eller ej. Som anført ovenfor, jf. afsnit 2.4.4.1 gælder der 

et krav om, at revisionsvirksomheder ikke må have mere end 20 % af deres omsætning fra en virk-

somhed i 5 år i træk. I praksis kan denne regel næppe have haft konsekvenser ud over ved eventu-

el opstart og neddrosling af mindre revisionsvirksomheder, og i disse situationer kan Erhvervssty-
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relsen udnytte hjemmelen til at give dispensation fra reglen, forudsat at der er tale om særlige 

omstændigheder. 

Som vi tidligere har nævnt, tager denne afhandling udgangspunkt i årsrapporterne for de børsno-

terede selskaber i C20-indekset. Det har den betydning, at de regnskaber vi undersøger, forment-

ligt ikke vil være revideret af små- og mellemstore revisionsvirksomheder, idet de som udgangs-

punkt ikke har kapaciteten til at påtage sig de revisionsopgaver, som de børsnoterede selskaber 

sender i udbud. De store revisionsvirksomheder vil være de aktører, som kan påtage sig komplekse 

revisionsopgaver. Afhængigheden af en enkelt kunde vil for de store revisionsvirksomheder næp-

pe komme på tale, eftersom de store revisionsvirksomheder allerede har et stort antal af større, 

herunder børsnoterede selskaber.74 

Ovenstående afsnit fastlægger, at revisionsvirksomhedens kapacitet og kompetencer er afgørende 

for, hvor kompleks en virksomhed den pågældende revisionsvirksomhed kan udføre revision for. 

Revisionen udføres i overensstemmelse med både nationale og internationale standarder, efter 

god revisor- og rådgivningsetik og efter yderligere standarder, som revisionsvirksomheder selv 

udformer. Det er således en del af revisorprofessionen at arbejdet udføres med henblik på – uan-

set tid og sted – at skabe tryghed gennem høj professionel kvalitet. Alle der arbejder inden for 

revisorprofessionen skal forstå dens grundlæggende opgave: 

”At tilføre troværdighed til information og beslutninger på et uafhængigt grundlag.”75 

Det må antages at alle revisionsvirksomheder overholder de krav der stilles til revisor, hvorfor de 

børsnoterede selskaber kan forvente, mere eller mindre, den samme ekspertise – uanset valget af 

revisionsvirksomhed. 

3.2.2 Hvad er kendetegner udbud i revisorbranchen? 

Ved udbud forstås den revisionsopgave det børsnoterede selskab ønsker revisionsvirksomhederne 

skal udføre, og som derfor udbydes på markedet. 

 

                                                            
74 Berlingske Business ”Analyse af 42 revisionsvirksomheder”. 
75 Professionsetik for revisorer, side 13.  
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Baggrunden for at der overhovedet er udbud hos de børsnoterede selskaber er følgende: 

1. Lovkrav om revision 

2. Lovkrav om udskiftning af revisor. 

For alle børsnoterede selskaber gælder der et lovkrav om revision. Uanset om de børsnoterede 

selskaber ønsker at få revideret deres regnskab eller ej, kan de ikke kan fravige kravet om revision. 

Det betyder, at antallet af revisionsopgaver på markedet er nogenlunde konstant, og fra 

revisionsvirksomhedernes perspektiv betyder det, at der altid er revisionsopgaver, som skal 

udføres. Når der er revisionsopgaver, der skal udføres, står revisionsvirksomhederne som regel i 

kø for at varetage opgaverne, hvilket antages at medføre en variation i revisionshonoraret. Det er 

svært at afgøre, hvilket revisionsvirksomhed der i sidste ende vil stå med den enkelte 

revisionsopgave. Det skyldes bl.a. konkurrencesituationen, jf. afsnit 3.1. 

Den anden regel er, at der gælder et lovkrav om udskiftning af underskrivende revisorer. Denne 

regel findes i RL § 25, hvorefter: 

”En revisionsvirksomhed, der reviderer virksomheder omfattet af § 21, stk. 3, skal sikre, at den eller 

de revisorer, der underskriver revisionspåtegningen, senest 7 år efter at de er udpeget til opgaven, 

udskiftes for en periode af mindst 2 år.” 

Det bemærkes i den forbindelse, at reglen kan overholdes blot ved at rotere underskrivende 

revisor internt i revisionsvirksomhedert. 

Denne regel betyder, at de børsnoterede selskaber i hvert fald hvert 7. år skal tage stilling til, 

hvorvidt de ønsker, at der foretages en intern rotation i det revisionshus, der har opgaven, eller 

om de skal benytte lejligheden til at sende revisionsopgaven i udbud. Vælger de at sende 

revisionsopgaven i udbud, er der stor mulighed for at opnå en besparelse på revisionshonoraret, 

da revisionsopgaven som udgangspunkt er efterspurgt blandt revisionsvirksomhederne. 

Revisionsvirksomhederne står klar til at byde ind på udbudte revisionsopgaver, hvilket medfører, 

at der tydeligt opstår et udbud og efterspørgselsforhold, som dog er omvendt af en klassisk 

udbud-efterspørgsel situation, hvor det er producenten/tjenesteyderen, der repræsenterer 

udbud, og kunderne der repræsenterer efterspørgslen. Revisionsvirksomhederne vil angiveligt 
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byde ind på en udbudt revisionsopgave, men hvilket revisionsvirksomhed der får 

revisionsopgaven, afhænger naturligvis af deres eget og konkurrenternes bud. 

Det vil herefter være en vurderingssag for de børsnoterede selskaber, hvilken revisionsvirksomhed 

der skal vælges. Hvorvidt valget bliver taget på baggrund af billigste pris for opgaven, god service, 

renommé eller et sammenspil mellem disse, er svært at afgøre. Det eneste der er sikkert, er, at 

ekspertisen blandt de store revisionsvirksomheder må antages at være tilnærmelsesvis ens, 

hvorfor ekspertisen i forbindelse med opgaveløsningen - hvem der leverer det bedste slutprodukt 

- ikke bør have indflydelse på valget af revisonshus. 

3.2.3 Hvad kendetegner efterspørgslen i revisorbranchen? 

Ved efterspørgslen forstås det faktum, at revisionsvirksomhederne har behov for rentable ar-

bejdsopgaver. 

I forbindelse med undersøgelsen af efterspørgslen i revisorbranchen er følgende elementer rele-

vante at inddrage: 

1. Lovkrav om revision 

2. Antallet af børsnoterede selskaber, dvs. udbuddet 

3. Lovkrav om udskiftning af revisor. 

For det første har den lovpligtige revision af årsrapporter betydning for efterspørgslen. Den lov-

pligtige revision medfører således, at børsnoterede selskaber skal lade sig revidere. Det betyder at 

revisionsopgaven er efterspurgt blandt revisionsvirksomhederne. Ved en revision spiller regn-

skabsbrugerne en betydelig rolle, da det er disse revisionen hovedsageligt henvender sig til. Når et 

regnskab revideres, gives der en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet er retvisende. Omvendt 

vil et review alene give en begrænset grad af sikkerhed. Regnskabsbrugerne ønsker så høj grad af 

sikkerhed som muligt, når de skal tage vigtige økonomiske beslutninger, og derfor foretrækker 

regnskabsbrugerne reviderede regnskaber frem for øvrige regnskaber, hvor der fx. kun er foreta-

get review. Jo større sikkerhed der er for, at regnskabet er retvisende, des nemmere bliver det for 

regnskabsbrugerne at vurdere, hvorvidt de vil investere i det børsnoterede selskab eller ej. 
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For det andet er antallet af børsnoterede selskaber afgørende for, hvor mange revisionsopgaver 

der er på markedet. Efterspørgslen bliver bestemt af udbuddet. Er der mange opgaver i udbud, vil 

efterspørgslen være mindre for den enkelte revisionsopgave. Er der få opgaver i udbud, vil efter-

spørgslen være større fordi der er hårdere konkurrence om de få revisionsopgaver, der er udbudt. 

Det skal dog nævnes, at kunderne repræsenterer markedsandele, og derfor er alle revisionsvirk-

somheder, som udgangspunkt, interesserede i revisionsopgaverne for de børsnoterede selskaber. 

For det tredje er lovkravet om udskiftning af revisor medvirkende til at skærpe konkurrencen imel-

lem revisionsvirksomhederne, eftersom de børsnoterede selskaber skal udskifte underskrivende 

revisor minimum hvert syvende år. Det betyder altså, at det børsnoterede selskab skal beslutte sig 

for om de vil fortsætte med samme revisionsvirksomhed eller om de derimod vil indhente tilbud 

på deres revision. En skærpet konkurrence medfører, at efterspørgslen på de enkelte opgaver sti-

ger. 

3.3 Kvalitet kontra pris 

Formålet med dette speciale er som bekendt at undersøge, hvorvidt og i så fald i hvilket omfang 

en række enkelte faktorer har påvirket revisionshonoraret for børsnoterede selskaber. Som en af 

disse mulige faktorer er det interessant at undersøge, om kvaliteten af revisors udførte arbejde og 

dokumentation er afhængig af revisionshonorarets størrelse. 

Ræsonnementet bag denne overvejelse er, at når der betales en høj pris for en vare eller en ydel-

se, er der en forventning om, at der bliver brugt meget tid på arbejdets udførelse, og dette høje 

ressourceforbrug vil føre til høj kvalitet. Omvendt forventes det, at hvis der betales et lavt beløb 

for en vare eller ydelse, bruges der mindre tid på arbejdets udførelse, og kvaliteten vil derfor være 

lavere.  Det er derfor interessant at undersøge, hvorvidt dette er tilfældet for revisorbranchen. 

På den ene side fungerer revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant og burde derfor være 

garant for kvalitet. Der er mange etiske krav, lovkrav og detailkrav, som revisor skal overholde, når 

revisor udfører sit arbejde jf. afsnit 2 Regulering. Forudsat at revisor opfylder de mange krav, be-

tyder det, at de børsnoterede selskaber altid kan forvente, at kvaliteten af det arbejde, som revi-

sor udfører i forbindelse med revisionen, er i orden, uanset størrelsen af revisionshonoraret. 
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På den anden side må det forventes, at ressourcerne, der anvendes til den enkelte revisionsopga-

ve som udgangspunkt er begrænset af revisionshonoraret. Et lavt revisionshonorar vil således 

formentlig medføre, at der anvendes færre ressourcer til udarbejdelse af revisionen. Viser det sig 

under revisionsarbejdet, at revisor i forbindelse med sin tilbudsgivning har fejlvurderet revisionens 

omfang, og der dermed set ud fra det tilbudte revisionshonorar ikke er ressourcer nok til at udføre 

revisionen som planlagt, kan det frygtes, at det påvirker kvaliteten negativt. 

For at finde ud af, hvorvidt kvaliteten af revisors udførte arbejde og dokumentation er afhængig af 

revisionshonorarets størrelse, vil vi undersøge antallet af fejl i regnskaberne på de børsnoterede 

selskaber. Viser det sig, at revisionshonoraret er faldet i en periode, hvor der samtidigt er kommet 

flere fejl i regnskaberne, synes dette at indikere, at kvaliteten af revisors arbejde og dokumentati-

on er afhængig af revisorhonoraret, og det kan derfor overvejes, hvorvidt revisor har haft nok res-

sourcer til rådighed. Omvendt, hvis der ikke er flere fejl i regnskaberne på trods af et lavere revisi-

onshonorar, kan det indikere, at der ikke er en sammenhæng mellem de to faktorer, og dette vil i 

så fald tyde på, at revisionsvirksomhederne, når de har været presset på ressourcer, har været 

gode til effektivisere deres interne arbejdsgange i forbindelse med revisionen. Dette vil blive un-

dersøgt nærmere i afsnit 6 Diskussion. 

3.4 The winner's curse 

I dette afsnit vil vi redegøre for teorien omkring the winner's curse, idet den er relevant at inddra-

ge i sammenhæng med konkurrencesituationen, der er blandt revisionsvirksomhederne. Inden 

teorien beskrives, er det vigtigt at pointere, at der i revisionsbranchen alene foregår lukkede 

budrunder, dvs. de enkelte revisionsvirksomheders bud på en revisionsopgave er ikke tilgængelige 

for de øvrige revisionsvirksomheder, der afgiver bud – buddene er kun kendt for det børsnoterede 

selskab, der udbyder opgaven. 

The winner’s curse er et fænomen, der har været kendt i længere tid. Fænomenet opstår i situati-

oner, hvor en række interesserede købere konkurrerer om det samme, nemlig ønsket om at vinde. 

Det klassiske eksempel er en almindelig hammerslagsauktion, hvor de interesserede købere lø-

bende kender de andres bud. Forud for auktionen har den enkelte køber formentlig gjort bevidst 

om, hvad den enkelte genstand objektivt set er værd på det pågældende markedet, og hvad den 
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pågældende køber er villig til at give for genstande. For at vinde auktionen, er der én køber, der er 

nødt til at byde højere end resten. Forudsat at vinderen ikke under auktionen er blevet presset til 

at byde mere end ønsket fra start af, vil køberen være glad, idet køberen føler, at han har vundet. 

Pointen med the winner's curse er imidlertid, at vinderen - netop fordi han er vinderen - er under-

lagt en curse, idet vinderen objektivt set har budt for meget. Rationalet bag teorien er, at alle gen-

stande har objektiv værdi/universel værdi  (teorien kan derfor ikke anvendes, hvor varen købes 

alene pga. affektionsværdi/følelser mv.), og at den gennemsnitlige køber kan estimere denne ob-

jektive værdi korrekt. Det betyder til brug for teorien, at den gennemsnitlige budsum skal ses som 

den objektive værdi for genstanden. Dette betyder videre, at nogle købere (dem der byder under 

gennemsnit budsummen) vil undervurdere værdien, mens andre vil overvurdere den. En auktion 

vil altid føre til, at den der byder højest vinder auktionen. Set ud fra teorien betyder det samtidigt, 

at den, der løber med sejren, har overvurderet værdien mest og derfor set ud fra den objektive 

værdi har betalt for meget. Står den interesserede køber i en situation, hvor selvtilliden er i top, og 

hvor køberen er sikker på, at det bud, den pågældende agter at give, vil vinde auktionen, så bør 

byderen ifølge Max H. Bazerman og William F. Samuelson, I Won the Auction But Don’t Want the 

Prize revurdere situationen, inden det endelige bud afgives: 

"When the correct inference is drawn, the bidder should revise the estimate of the true 

value of the item downward and lower the bid accordingly. By failing to take this infer-

ence into account, the winning bidder risks paying too much for the “prize”"76. 

I forhold til revisionsbranchen, hvor de enkelte revisionsvirksomheders bud ikke er kendt for an-

dre, opererer man i stedet med en subjektiv winner’s curse. I stedet for at fokusere på, hvorvidt 

vinderen har betalt for meget i forhold til den objektive rigtige værdi, er der i stedet fokus på vin-

derens subjektive perspektiv. I forbindelse med en budrunde har hvert revisionsvirksomhed analy-

seret sig frem til en pris, som de har en forventning om vil føre til, at de vinder revisionsopgaven. 

Alligevel vil der, medmindre der bliver valgt to eller flere revisionsvirksomheder til at varetage op-

gaven i fællesskab, kun stå én vinder tilbage, dvs. de alle de andre har budt en højere pris end vin-

deren. Et eksempel kunne være, at en køber har en forventning om, at kunne tage kr. 2,1 mio. for 

revisionsopgaven, der vurderes at medføre omkostninger for kr. 1,8 mio. Dette viser sig efterføl-

                                                            
76 I Won the Auction But Don’t Want the Prize, side 621. 
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gende at blive det vindende bud. Dermed vil revisionsvirksomheden have opnået en profit på kr. 

300.000. Denne profit kan revisionsvirksomheden være tilfreds med, såfremt der ikke spekuleres i, 

hvad den nærmeste konkurrent havde budt. Lad os antage, at den nærmeste konkurrent bød kr. 

2,5 mio. for revisionsopgaven. Dermed kunne vinderen af opgaven have budt lige under kr. 2,5 

mio. og stadig have vundet. Det vil sige, at vinderen kunne have budt næsten kr. 400.000 højere 

end buddet på kr. 2.5 mio., og disse kr. 400.000 kan reelt regnes som et tab. Pointen er, at den 

revisionsvirksomhed, der står tilbage med revisionsopgaven, er en vinder, men har samtidigt en 

curse, idet revisionsvirksomheden har lidt et tab, hvis det vindende bud sammenholdes med de 

øvrige konkurrenters bud, og revisionsvirksomheden er således ikke så stor en vinder, som det 

kunne have været77. 

I sidste ende er det naturligvis op til det enkelte revisionsvirksomhed at vurdere, om de har lavet 

en god handel eller ej, og her er der mange parametre, der spiller ind. Har der været mange købe-

re, så har efterspørgslen efter den enkelte kunde været høj, og det betyder, at prisen bliver pres-

set i bund på grund af den indbyrdes konkurrence mellem revisionsvirksomhederne, og dermed at  

en relativt set mindre fortjeneste end sædvanligt fortsat kan være en god handel. 

3.5 Smertegrænsen 

Det næste fænomen, som vi vil beskrive, er fænomenet smertegrænsen og det at byde under sin 

smertegrænse. Den enkelte revisionsvirksomheds' smertegrænse er indflydelsesrig, når det kom-

mer til at vinde en budrunde vedrørende en revisionsopgave for et børsnoteret selskab. Ved en 

udbudsrunde er revisionsvirksomhederne i hård konkurrence. Selvom revisionsvirksomhederne 

som udgangspunkt vil kræve en pris, som de mener opgaven kan udføres for, er de samtidigt op-

mærksomme på, at de skal gå forholdsvist lavt for at vinde opgaven foran de andre bydere. Jo fle-

re der er om buddet, desto lavere vil prisen som udgangspunkt blive ud fra en tankegang om ud-

bud og efterspørgsel. 

Da revisionsvirksomhederne er almindelige private selskaber, har de som altovervejende hovedre-

gel et ønske om at skabe profit. Det vil sige, at indtægterne fra revisionshonoraret skal kunne op-

veje de omkostninger, der er i forbindelse med revisionsopgaven. Omkostninger og indtægter skal 

                                                            
77 http://www.pon.harvard.edu/daily/business-negotiations/how-to-avoid-the-winners-curse/ 

http://www.pon.harvard.edu/daily/business-negotiations/how-to-avoid-the-winners-curse/


Side 63 / 140 
 

med andre ord som minimum gå i nul. Alligevel vælger nogle revisionsvirksomheder at tage et så 

lavt et revisionshonorar, at det ud fra en snævert økonomisk tankegang ikke kan svare sig at påta-

ge sig den enkelte revisionsopgave. Dette kaldes at byde under smertegrænsen. 

Det er naturligvis op til revisionsvirksomhederne selv at vurdere, hvorvidt et bud overhovedet lig-

ger under smertegrænsen, og hvorvidt det på den lange bane, kan betale sig at byde under smer-

tegrænsen. Der kan være flere årsager til, at revisionsvirksomhederne vælger at gå under smerte-

grænsen, selvom det for den enkelte opgave ikke kan svare sig. Én af disse årsager  er det renom-

méboost som en revisionsopgave for et prestigefyldt selskab kan bibringe revisionsvirksomheden 

som helhed. Hvis fx. A.P. Møller - Mærsk sender deres revisionsopgave i udbud, vil revisionsvirk-

somheden stå i kø for at få denne opgave. Kommer revisionsopgaven i hus, vil det utvivlsomt sen-

de et positivt signal til omverden om det valgte revisionsvirksomhed. På baggrund af dette positive 

signal, vil andre mindre selskaber - eventuelt inden for samme branche - kunne få en interesse i at 

benytte samme revisor. Er dette tilfældet, kan revisionsvirksomheden profitere heraf, og således 

forhåbentlig tjene tilstrækkeligt på den afledte indtægt, til at opveje tabet, som revisionsvirksom-

heden har lidt ved at byde under smertegrænsen. Hvorvidt denne positive effekt i det lange løb vil 

opveje de ekstra omkostninger, det antageligt kostede i starten, vil kun tiden vise, men det er na-

turligvis en kalkule, som revisionsvirksomheden forsøger at foretage sig, inden de byder ind på en 

opgave, der konkret ligger under smertegrænsen. 

3.5.1 Fusionen mellem E&Y og KPMG 

Som det fremgår ovenfor, er smertegrænsen et fænomen, som anvendes til at få nye attraktive 

kunder. Fænomenet kan naturligvis også anvendes over for eksisterende attraktive kunder, som 

ellers har en særlig anledning til at se sig om efter en ny revisor. 

En gang imellem kan der opstå særlige omstændigheder, der udløser en lavine af revisionsskift, og 

der således fungerer som katalysator for, at en række revisionsvirksomheder vælger at byde ind på 

forskellige revisionsopgaver. Fusionen mellem E&Y og KPMG er et eksempel på dette. 

I løbet af 2013 og i starten af 2014 har der været spekuleret meget i den annoncerede fusion mel-

lem KPMG og E&Y, som efter fusionen kom til at hedde EY. Spekulationerne gik på, om KPMG ville 

kunne fastholde deres højst profilerede kunder, eller om disse i forbindelse med fusionen ville 
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finde anledning til at få ny revisor. Med denne usikkerhed  var det oplagt at de store revisionsvirk-

somheder ville gå ind i kampen om disse potentielle kunder. 

Mange store og attraktive kunder som fx. Danske Bank, DSV og VKR Holding valgte at fortsætte 

samarbejdet med det gamle KPMG, som nu er EY. Til gengæld er der en stribe af store attraktive 

kunder, der har valgt at sige farvel til både KPMG og EY. Nærmere bestemt har KPMG og E&Y si-

den fusionen blev annonceret i 2013 tilsammen mistet fem af deres 37 højst profilerede revisions-

kunder. To af de fem højt profilerede kunder, som har udskiftet KPMG/E&Y, er A.P. Møller – 

Mærsk og Carlsberg. Fem kunder lyder måske ikke af meget, men som beskrevet ovenfor er store 

profilerede selskaber væsentlige for revisionsvirksomhedernes renommé, og en profileret revisi-

onsopgave kan således medføre stor afledt indtægt fra andre mindre opgaver. De kunder, der pro-

filleringsmæssigt er at finde i top 100 og top 1.000 på markedet, er således afgørende i forhold til 

tiltrækning af potentielt nye kunder. Hertil kommer, at revisionsvirksomhedernes kunder tillige 

har betydning for tiltrækningen/bibeholdelsen af de dygtigste medarbejdere. 78 

Det kan naturligvis diskuteres, hvornår et bud på en revisionsopgave ligger under smertegrænsen. 

Det kan imidlertid næppe fornægtes, at, når der sker store omvæltninger i revisionsbranchen, og 

dermed når der opstår mulighed for at erobre nye kundeandele, kan det være attraktivt for det 

enkelte revisionsvirksomhed at byde lige til eller under smertegrænsen. 

3.6 Lowballing 

I det følgende afsnit vil vi redegøre for begrebet lowballing, og hvilken betydning dette kan have 

for vores analyse af revisionshonorarets udvikling i de seneste 10 år. 

Lowballing er et fænomen, der opstår, når en konkurrerende revisor tilbyder en lavere pris på en 

revisionsopgave end den nuværende revisor. Den overtagende revisor forventer ikke at lave den 

store fortjeneste det første år, eftersom revisionshonoraret er (meget) lavt. Revisor forventer dog, 

at dette vil ændre sig i de følgende år, enten ved at revisionsopgaven bliver dyrere for kunden, 

eller ved at revisor også bliver tildelt rådgivningsopgaverne for den pågældende kunde. Revisor 

kan altså acceptere et tab det første eller de første år i håb om, at revisionsopgaven hos den givne 

                                                            
78 http://www.business.dk/raadgivning/pwc-vinder-foerste-omgang-i-revisor-krigen 

http://www.business.dk/raadgivning/pwc-vinder-foerste-omgang-i-revisor-krigen
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kunde over tid vil generere et overskud. Vi er opmærksomme på, at smertegrænsen og Lowballing 

ligner meget hinanden. Forskellene ligger i, at lowballing fokuserer på at generere overskud på 

den enkelte kunde på sigt, hvorimod smertegrænsen fokuserer på at generere overskud fra afled-

te kunder igennem det renommé en højt profileret kunde bibringer. 

3.7 Finanskrise 

Finanskrisen er et andet fænomen vi vil undersøge, for herefter at undersøge om finanskrisen har 

haft konsekvenser for prisen på revisionshonoraret i børsnoterede selskaber. 

Siden finanskrisens globale frembrud i slutningen af 2007 har revisorbranchen - ligesom stort set 

alle andre brancher - haft det svært. Dette kan skyldes en række forhold, men der er særligt to 

aspekter, som vi vurderer, har været af afgørende betydning for revisorbranchens indtjening, og 

dermed tillige for revisionshonorarets størrelse på den enkelte revisionsopgave. 

På den ene side ønskede både regnskabsbrugerne og de børsnoterede selskaber mere sikkerhed 

for revisionen på et generelt usikkert marked, hvilket alt andet lige måtte medføre at prisen på 

revisionen steg, fordi der blev stillet større krav til revisors arbejde og dokumentation. 

På den anden side havde de børsnoterede selskaber et generel fald i deres omsætning. Som følge 

heraf medførte krisen videre, at de børsnoterede selskaber blev mere fokuserede på deres om-

kostninger og i den forbindelse mere tilbageholdende med at bruge penge. Det betød, at de børs-

noterede selskaber naturligvis også havde et betydeligt incitament for at spare på revisionen, hvis 

dette var muligt. Et naturligt afkom heraf var, at selskaberne sendte flere af deres revisionsopga-

ver i udbud, i modsætning til tidligere hvor de børsnoterede selskaber traditionelt havde holdt sig 

til samme revisor i en længere periode. Et udbud af selskabets revisionsopgave ville erfaringsmæs-

sigt sænke prisen på revisionshonoraret. 79 

3.7.1 Effektivisering 

Som anført ovenfor havde revisionsvirksomhederne, før finanskrisen startede, ikke problemer 

med at fastholde deres kunder, som var loyale over for sin revisor. Under finanskrisen opstod der 

                                                            
79 Berlingske business ”Hård priskrig på revisionsmarkedet” 
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et enormt prispres. Dette medførte imidlertid ikke, at kunderne stillede færre krav til deres revi-

sor. Forventningerne til revisionsvirksomhederne var således de samme, selvom prisen på revisi-

onshonoraret skulle være lavere. Heller ikke det stigende antal detailkrav fra offentlighedens side 

blev lempet under finanskrisen. Revisionsvirksomhederne har derfor været nødt til at øge deres 

fokus på effektivisering. Skulle der tages mindre for den samme revision, var revisionsvirksomhe-

derne nødt til at effektivisere revisions- og forretningsprocesserne, fx. ved at investere i nye tekno-

logiske løsninger, idet den høje standard og kvalitet, som jo var et ufravigeligt krav, ellers ikke 

kunne fastholdes80. 

3.7.1.1 Outsourcing som en del af effektiviseringen 

I nærværende afsnit vil vi kort belyse outsourcing som en måde for revisionsvirksomhederne til at 

gennemføre effektiviseringen, og dermed en måde til at opfylde virksomhedens ønske om at om-

kostningsminimere. Dette benyttes som en del af den efterfølgende analyse af revisionshonora-

rets udvikling. 

Der kan være forskellige motiver for at outsource sine aktiviteter. Ét af de bærende motiver for at 

vælge outsourcing er dog som regel at omkostningsminimere. Når en virksomhed vælger at out-

source en del af sin drift, er det derfor virksomhedens forventning, at der vil kunne opnås en be-

sparelse på det eksisterende omkostningsniveau. Der skal naturligvis foretages en konkret vurde-

ring af, hvorvidt det kan betale sig at holde aktiviteten i virksomheden, eller om der er omkostnin-

ger at spare  ved at outsource en bestemt aktivitet til en ekstern leverandør. Revisionsvirksomhe-

derne kan ved at outsource spare penge og dermed få det til at løbe rundt, selvom de af andre 

årsager er tvunget til at tage en mindre pris for revisionen. 
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4. Empiri 

Viden er kontekstafhængig, og derfor er det nødvendigt at redegøre for empirien. Vi vil i det føl-

gende præsentere den empiri, vi har valgt at benytte os af i afhandlingen. Empirien er ifølge kritisk 

realisme det observerbare niveau. Det er altså udgangspunktet for vores analyse og dermed den 

viden, vi kan erkende os til.  

4.1 Årsrapport 

Denne afhandling omhandler revisionshonorarets udvikling for børsnoterede selskaber igennem 

de sidste ti år. Vi har valgt at tage udgangspunkt i årsrapporten, idet det er et lovkrav, jf. ÅRL § 

126, nr. 9, at revisionshonorarets størrelse oplyses direkte heri. Vi har i afhandlingen valgt at be-

nytte empiri fra børsnoterede selskabers årsrapporter. Til analysen har vi tilfældigt valgt ti børsno-

terede selskaber fra C20-indekset, som det så ud d. 22 juni 2014. Vi har valgt at tage udgangspunkt 

i børsnoterede selskaber fra C20-indekset, fordi vi har en formodning om, at disse selskaber har 

eksisteret og været børsnoteret i mere end 10 år. 

4.1.1 Kildekritik 

Offentliggjorte årsrapporter er meget pålidelige, da årsrapporterne bliver revideret af en uafhæng-

ig revisor. Revisionen er naturligvis ikke et garantistempel for, at årsrapporterne ikke kan indehol-

de fejl. 

I forhold til de informationer, vi benytter os af fra årsrapporterne - primært revisionshonorarets 

størrelse og selskabets omsætning - er vi imidlertid forholdsvis sikre på, at informationerne er kor-

rekte. Det antager vi, fordi omsætningen er et af revisionens fokusområder og  fordi revisor ken-

der og kan bekræfte revisionshonorarets størrelse. Derudover anvender vi oplysninger om, hvor-

vidt selskabet i det forgangne år har købt eller solgt virksomheder. Selve indregningen af disse, kan 

være forbundet med mere usikkerhed, men det er dog tillige et område, hvor revisor udtrykkeligt 

skal sikre sig, at der er sket korrekt indregning. Endvidere skal revisor sikre sig at alle relevante 

detailkrav bliver overholdt. 
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4.2 Lønudvikling 

Lønudviklingen i revisorbranchen er en anden empiri vi bruger i denne opgave. Empirien stammer 

fra Danmarks Statistik og Dansk Brancheanalyse ApS. I følgende afsnit ønsker vi at give et statistisk 

billede over lønudviklingen i revisorbranchen i den for afhandlingen relevante periode. Lønudvik-

lingen skulle herefter sammenholdes med revisionshonorarets udvikling for samme periode. Des-

værre blev lønstatistikken omlagt med virkning fra år 2009, hvorfor vi kun har data fra 2010 til 

2013. Det har således ikke været muligt at finde sammenhængende data tilbage fra 2004, hvor 

vores analyse af revisionshonoraret starter. Den manglende data fra 2004 til og med 2009 får den 

betydning, at vi kun kan vurdere, om lønudviklingen har haft påvirkning på revisionshonoraret i 

årene 2010-2013.  

I perioden 2010 til 2013 har lønudviklingen i revisorbranchen i henhold til tal fra Danmarks stati-

stik været følgende: 

81 
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I lønstatistikken, der viser den gennemsnitlige månedsløn før skat, indgår følgende kriterier: Revi-

sions- og controllerarbejde, den private sektor, fastlønnede, samtlige lønmodtagergrupper (elever, 

erfarne, ledere etc.), mænd og kvinder. Vi har valgt at tag den gennemsnitlige månedsløn for en 

meget bred gruppe, fordi vi mener, dette vil være de mest relevant, når vi i diskussionen, jf. afsnit 

6, skal vurdere om lønudviklingen har haft nogen eller ingen påvirkning på revisionshonorarets 

størrelse.  

I 2010 var den gennemsnitlige månedsløn for revisorer, kr. 49.454. I 2011 var lønnen steget til kr. 

50.179, hvilket svarer til en lønstigning på kr. 725 eller en stigning på 1,47 %. Månedslønnen for 

2012  udgør kr. 51.417, hvilket svarer til en lønstigning fra 2011 på kr. 1.238 eller 2,47 %.   

Derudover har Dansk Brancheanalyse ApS lavet en omfattende analyse af lønniveauet i revisions-

branchen. Den seneste analyse udkom den 22. april 2014 og omfatter Danmarks 242 største revi-

sionsselskaber. Resultatet i denne analyse var, at lønniveauet i revisorbranchen i 2013 er steget 

med hele 3,8 % til en gennemsnitlig månedsløn på ca. kr. 54.75082. Tager vi udgangspunkt i tallene 

fra 2012 fra vores data fra Danmarks statistik, ville en lønstigning på 3,8 % medføre en gennem-

snitlig månedsløn på kr. 53.371 i 2013. Ud fra denne beregning er der  en forskel på kr. 1.379 imel-

lem den data, vi har fra Dansk Brancheanalyse ApS, og data fra Danmarks Statistik. Denne forskel 

kan skyldes flere parametre. Det kan skyldes, at brancheanalysen har taget færre af de små revisi-

onsselskaber med i beregningen, hvilket ud fra en antagelse om, at lønnen er lavere i små revisi-

onsselskaber, vil føre til en højere gennemsnitlig månedsløn.  

Som  udgangspunkt er datagrundlaget mellem Danmarks Statistik og Dansk Brancheanalyse derfor 

ikke helt sammenlignelige, men lønningsniveauet er dog tilnærmelsesvis ens. 

4.2.1 Kildekritik 

Vi har data fra to uafhængige kilder omkring lønudvikling og bliver derfor nødt til at forholde til 

disse hver for sig.  

                                                            
82http://www.danskbrancheanalyse.dk/vores-analyser-og-kurser/revisionsbranchen/hovedkonklusioner-

revisionsbranchen 
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Side 70 / 140 
 

Danmarks Statistik har kun data fra år 2010 til år 2012, pga. at lønstatistikken blev omlagt i 2009. 

Vi anser Danmarks Statistik som en objektiv og derved troværdig kilde, og vi mener derfor, at data 

herfra er pålidelige. 

Vi har kun hørt om Dansk Brancheanalyse ApS i forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen. 

Dansk Brancheanalyse ApS har således ikke på samme vis et kendt, troværdigt image. Vi kan dog 

konstatere, at de har indhentet data om lønudvikling fra de 242 største revisionsvirksomheder i 

Danmark, hvilket er et betydeligt antal, ligesom vi kan konstatere, at deres data minder om tallene 

fra Danmarks Statistik, og vi anser derfor samlet set også denne kilde for pålidelig.  

I forsøget på at få data for hele den for afhandlingen relevante periode fra 2004 til og med 2013, 

har vi taget kontakt til FSR og Danmarks Statistik. Disse har imidlertid begge oplyst, at de ikke har 

mulighed for at give os yderligere oplysninger end de allerede tilgængelige. Emailkorrespondance 

med FSR og Danmarks Statistik er vedlagt afhandlingen som bilag A og B.   

4.3 Omsætningsudvikling 

Endelig har vi i nærværende afhandling anvendt empiri om omsætningsudviklingen i revisorbran-

chen. Dette afsnit har derfor til formål at redegøre for revisorbranchens omsætningsudvikling i 

den relevante periode og den anvendte empiri. Oplysningerne om omsætningsudviklingen vil i 

afhandlingens analysedel blive anvendt til at vurdere, om revisionshonoraret følger samme uvik-

ling som omsætningen i branchen har haft. Desværre har det alene været muligt at følge udviklin-

gen for perioden 2006 til 2013, idet der desværre ikke foreligger data fra 2004 og 2005. Det ville 

naturligvis med hensyn til den senere analyse af revisionshonorarets udvikling have været at fore-

trække, at vi havde data for den samlede periode. Da vi trods alt har data for størstedelen af den 

relevante periode, er det dog alligevel relevant for opgaven. 

Danmarks Statistiks branchegruppe ”Revision og Bogføring” består af revisionsvirksomheder og af 

virksomheder der yder virksomhedsøkonomisk rådgivning samt bogføring i hele Danmark. Ifølge 

Danmarks Statistik havde branchegruppen i 2013 en samlet omsætning på godt kr. 15.5 mia. Til 

sammenligning havde alene de 12 største revisionsvirksomheder i Danmark en omsætning på kr. 

8.3 mia., hvilket svarer til ca. 53,5 % af omsætningen i hele branchen. Det må på den baggrund 
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antages at revisorbranchen dækker over en stor del af omsætningen indeholdt i branchegruppen 

”Revision og Bogføring”. 

Nedenfor ses et kurvediagram over omsætningsudviklingen (mia. kr.) i branchegruppen ”Revision 

og bogføring” fra 2006 til og med 201383.  

 

Som det fremgår af kurvediagrammet steg omsætningen i branchen, fra 2006 til  2007 med kr. 

1,29 mia., svarende til ca. 8,8 % . Efterfølgende faldt omsætningen med i alt kr. 0,99 mia. mellem 

år 2007 til år 2010, svarende til ca. 6,6 %. Dette fald skal ses i sammenhæng med finanskrisen, der 

ramte i 2007, og som skabte økonomiske problemer for branchen. Fra 2010 begyndte omsætnin-

gen igen at stige i branchen, som således steg fra kr. 14,99 mia. i 2010 til kr. 15,26 mia. i 2012. Det 

svarer til en stigning på ca. 1,8 %. Fra 2012 til 2013 steg omsætningen med kr. 0,26 mia. svarende 

til 1,7 %. 

4.3.1 Kildekritik 

Data fra omsætningsudviklingen stammer fra henholdsvis Danmarks Statistik og FSR, brancheor-

ganisationen for revisorer. 

                                                            
83 Revisorbranchen 2013 – Nøgletal af FSR, side 4-5. 
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Det er som anført ovenfor vores vurdering, at Danmarks Statistik er særdeles pålidelige. 

FSR er revisorernes brancheorganisation, og revisorerne er offentlighedens tillidsrepræsentant, 

hvorfor vi også anser tallene derfra for pålidelige. Vi har dog fundet regnefejl i det offentliggjorte 

materiale, som gør os en smule usikre på, hvorvidt de oplyste procentsatser er korrekte. Vi har 

derfor foretaget en korrektion af de forkerte procentsatser og anvender disse i stedet. 
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5. Analyse 

Vi har i afsnit 4.1 Årsrapporter redegjort for, hvilke årsrapporter vi vil gøre brug af i analysen. Vi vil 

i analysen anvende tre grafer for hvert af de børsnoterede selskaber, vi har udvalgt.  

Den første graf, vi anvender, er en graf over udviklingen i revisionshonoraret for det børsnoterede 

selskab fra 2004 til 2013 da udviklingen i revisionshonoraret er essentielt for besvarelsen af vores 

problemformulering. Vi vil efter den første graf kommenterer den udvikling, som grafen viser. 

Den anden graf, vi anvender, er en graf over det børsnoterede selskabs omsætning for 2004 til 

2013, da omsætningen som tidligere nævnt er et tal, der efter vores opfattelse kan anvendes som 

indikator for selskabets størrelse og omfanget af de aktiviteter selskabet indeholder, og dermed 

også omfanget af revisionen for det pågældende selskab. Vi kommenterer herefter ligeledes på 

den udvikling, som den anden graf viser.  

Den tredje graf, vi anvender, er en graf, der viser forholdet mellem revisionshonoraret og omsæt-

ningen for det børsnoterede selskab i perioden. Eftersom grafen indeholder information om både 

revisionshonorar og omsætning, vil grafen i et vist omfang kunne fortælle, om revisionshonoraret 

afspejler selskabets størrelse og omfanget af aktiviteter, som selskabet indeholder.  

Vi vil herefter sammenholde de i årsrapporten indeholdte informationer om, hvilke hændelser, der 

er sket for det enkelte selskab i den undersøgte periode samt de tidligere beskrevne eksterne 

hændelser med omsætningen og revisionshonoraret. Igennem analysen vil vi således søge at af-

dække henholdsvis kundernes egen foranderlige situation, de stigende detailkrav samt konkurren-

cesituationens påvirkning på revisionshonoraret.  

Vi vil til sidst i analysen opsummere resultaterne og foretage en overordnet vurdering af, hvorvidt 

de tre faktorer har afspejlet sig i revisionshonoraret. 

5.1 Carlsberg 

Nedenfor ses et søjlediagram over revisionshonorarets udvikling for Carlsberg fra 2004 til 2013. 
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Som det fremgår af ovenstående diagram er der, på nær to steder, ikke så store udsving i revisi-

onshonoraret. Det første store udsving er fra 2004 til 2005, hvor revisionshonoraret faldt med 

17%. Det andet store udsving er omkring 2008, hvor honoraret fra 2007 til 2008 steg med 95%, for 

året efter at falde med 33% igen. Fra 2009 til 2013 forblev honoraret nogenlunde stabilt dvs. der 

er udsving i mindre omfang. Nedenfor illustreres Carlsbergs omsætningsudvikling fra 2004 til 2013. 
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bergs omsætning steg med henholdsvis 6 %, 8 % og 9 % fra 2004 til 2007. Derefter steg omsætnin-

gen markant med 34 % fra 2007 til 2008. Herefter forblev omsætningen nogenlunde stabil, idet 

den faldt med 1 % i 2009 og steg med 1 % i 2010. I 2011 steg omsætningen med 6 %, hvilket tillige 

var tilfældet for 2012. I 2013 faldt omsætningen med 1 %.  

Nedenfor illustreres forholdet mellem revisionshonorarets udvikling og omsætningens udvikling. 

 

 

 

 

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående skete der et fald i forholdet mellem revisionshonoraret og om-

sætningen på 22% fra 2004 til 2005, dvs. revisionshonoraret blev relativt set 22 % mindre end året 

før. 2005 var året hvor regnskabsreguleringen for børsnoterede selskaber overgik til IFRS, og som 

vi kom ind på i redegørelsen omkring førstegangsanvendelse af IFRS, jf. afsnit 2.3.1.1 IFRS 1, ville 

dette sædvanligvis medføre at ressourceforbruget forbundet med revisionsopgaven ville stige. 

Dog bemærkes, at IFRS 1 om førstegangsanvendelse af IFRS primært er møntet på virksomheder, 

der lader sig børsnotere, og som derfor skal bruge regnskabsreguleringen for børsnoterede sel-

skaber for første gang, og mindre tiltænkt situationen hvor et allerede børsnoteret selskab overgår 

fra national regnskabsregulering for børsnoterede selskaber, der i sig selv kunne være omfattende, 

til IFRS' regulering. Carlsberg tilhørte netop den sidste kategori, der allerede var børsnoteret, og 

regnskabsreguleringen for børsnoterede selskaber i årsregnskabsloven mindede mere om IFRS i 
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2005, end det gør i dag. Det kunne derfor se ud til, at Carlsberg havde forberedt sig på overgangen 

til IFRS allerede i 2004 (eller før), og det antager vi, er forklaringen på faldet i revisionshonoraret 

(både selve honoraret og relativt set) fra 2004 til 2005. En anden forklaring på faldet kunne være, 

at Carlsberg i 2005 - i forlængelse af at lovkravet om to eller flere revisorer blev ophævet - gik over 

til én revisor. Baggrunden for denne ændring kunne eventuelt være, at de fik tilbudt en bedre pris 

ved at samle revisionsopgaven hos én revisor. 

I 2008 skete der en stigning på 46 % i forholdet mellem revisionshonoraret og omsætningen. Selv-

om omsætningen steg med 34 %, steg revisionshonoraret alligevel relativt set væsentlig mere. 

Årsagen til dette udsving må antages at være Carlsbergs egen foranderlige situation, idet aktivite-

terne for selskabet i det pågældende år undergik en ikke uvæsentlig ændring. Det fremgår således 

af deres årsrapport, at Carlsberg dette år opkøbte Scottish & Newcastle (S&N). Dette opkøb med-

førte, at kravene og forventningerne til revisors arbejde og dokumentation steg mærkbart, og det 

er vores vurdering, at dette er årsagen til den betydelige relative stigning i revisionshonoraret.  

I 2009 implementerede Carlsberg IFRS 8 vedrørende segmentoplysninger, men de var i følge års-

rapporten allerede kompatible med denne standard, så der var ikke yderigere arbejde og yderlige-

re behov for indhentelse af dokumentation for revisor. Derudover faldt forholdet mellem revisi-

onshonorar og omsætning i 2009 til ca. samme niveau som før opkøbet af S&N i 2008. Grunden til 

faldet er formentligt, at revisors arbejde med sikring af tilstedeværelse af aktiver og forpligtelser 

er mest omfangsrig det første år, hvor det nye aktiv (S&N) skal indregnes, og at dette arbejde ikke i 

tilnærmelsesvis samme omfang skal udføres de efterfølgende år. 

Fra 2009 til 2012 faldt revisionshonoraret på trods af, at omsætningen i samme periode var sti-

gende, og den relative omsætning faldt derfor også. Det kan betyde, at Carlsberg - uagtet at dette 

ikke har ført til revisorskift - i kølvandet på finanskrisen har sendt sin revision i udbud for at få en 

lavere pris. Dette skal ses som et afkom af, at revisionsvirksomhederne kender hinanden og iagt-

tager hinanden nøje. De reagerer på hinandens udspil i håb om at vinde kunder og markedsandele, 

som led i at sikre deres egen konkurrencemæssige stilling. 

I 2013 implementerede Carlsberg endvidere henholdsvis IFRS 13 om dagsværdimåling og ændrin-

gerne til IFRS 7 vedrørende oplysninger om finansielle instrumenter. I gennemgangen af IFRS-
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standarderne jf. afsnit 2.3.1.13 IFRS 13 kom vi frem til, at IFRS 13 kunne være meget omfattende, 

men at ændringerne til IFRS 7 ikke medførte mere arbejde for revisor. Vi antager derfor, at æn-

dringerne i IFRS 7 ikke er skyld i den konkrete stigning i Carlsbergs revisionshonorar. Omvendt 

havde vi en formodning om, at IFRS 13 ville påvirke revisionshonoraret, fordi revisors arbejde og 

dokumentation ved overgangen til IFRS 13 blev mere omfattende. Som det fremgår er revisions-

honoraret blevet større, på trods af at omsætningen er faldet. Dette kunne indikere, at indførelsen 

af IFRS 13 faktisk har påvirket revisionshonoraret. 

5.2 Chr. Hansen Holding 

Chr. Hansen Holding blev børsnoteret den 1. juni 2010. Det skal nævnes, at Chr. Hansen Holdings 

regnskabsår går fra den 1. september til 31. august. Dette betyder, at når vi skriver 2009, dækker 

dette over perioden fra den 1. september 2008 til den 31. august 2009 og tilsvarende for de efter-

følgende år.  

Nedenfor ses et søjlediagram over revisionshonorarets udvikling for Chr. Hansen Holding fra 2009 

til 2013. Grunden til, at vi ikke har medtaget data fra 2004 til 2008, er at vi ikke finder data rele-

vant, idet børsnoteringen først fandt sted i 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

Som det fremgår af diagrammet ovenfor, har der hverken været stigninger eller fald i revisionsho-

noraret i årene 2009 til 2013. 



Side 78 / 140 
 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

2009 2010 2011 2012 2013 

i m
io

 k
r.

 

År 

Omsætning 

Nedenfor illustreres Chr.Hansens omsætningsudvikling fra 2009 til 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående diagram steg omsætningen støt fra 2009 til 2013, på trods af at 

revisionshonoraret var stabilt, jf. ovenfor. Fra år 2009 til år 2010 steg omsætningen således med 

godt 13 %. Efterfølgende steg omsætningen med 10 % i både 2011 og 2012. Det sidste analyserede 

regnskabsår steg omsætningen med 6 %. 

Nedenfor illustreres forholdet mellem revisionshonorarets udvikling og omsætningens udvikling. 
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Det interessante ved ovenstående diagram er, at revisionshonoraret var det samme for hele peri-

oden, selvom omsætningen var stigende. Det bemærkelsesværdige i dette er, at der i denne peri-

ode, nærmere bestemt 2010, er foretaget en børsnotering, og på trods af dette forblev revisions-

honoraret konstant. En børsnotering betød, at Chr. Hansen Holding skulle til at overholde IFRS, og 

IFRS 1 er, som vi tidligere har været inde på, meget omfattende. Implementeringen afspejler sig 

umiddelbart ikke i revisionshonorarets udvikling. Det fremgår af selskabets årsrapport, at de alle-

rede året inden børsnoteringen aflagde regnskab efter IFRS, og netop denne omstændighed er 

formentlig baggrunden for, at revisionshonoraret ikke steg i forbindelse med børsnoteringen, idet 

børsnoteringen ikke medførte et forøget tidsforbrug for revisor.  

5.3 Coloplast 

Nedenfor ses et søjlediagram over udviklingen i revisionshonoraret for Coloplast i perioden 2004 

til 2013. Det skal nævnes, at Coloplasts regnskabsår går fra den 1. oktober til 31 september. Dette 

betyder, at når vi skriver regnskabsåret 2004, dækker dette over perioden fra den 1. oktober 2003 

til den 31. september 2004 og tilsvarende for de efterfølgende år. 
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Som det fremgår af ovenstående diagram, steg revisionshonoraret fra 2004 til 2005 med 11 %, og 

året efter steg revisionshonoraret yderligere 10 %. Fra 2006 til 2007 faldt revisionshonoraret med 

11 %. I 2008 og 2009 forblev revisionshonoraret det samme som i 2007. I 2010 faldt revisionsho-

noraret med 13 %. De sidste tre år kostede revisionshonoraret det samme som i 2010. 

Nedenfor illustreres Coloplasts omsætningsudvikling fra 2004 til 2013. 
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Som det fremgår af ovenstående, steg omsætningen hvert år i hele perioden. Fra 2004 til 2005 

steg omsætningen med 7 %, og fra 2005 til 2006 steg omsætningen med 10 %. I 2007 steg omsæt-

ningen steg med 10 % og året efter med 5 %. I de følgende år steg omsætningen med 4 % i 2009, 8 

% i 2010, 6 % i 2011, 8 % i 2012 og 5 % i 2013. 

Nedenfor illustreres forholdet mellem revisionshonorarets udvikling og omsætningens udvikling. 
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Som det fremgår af ovenstående er der sket en stigning i forholdet mellem revisionshonoraret og 

omsætningen på 4 % fra 2004 til 2005. År 2005 var som sagt året, hvor regnskabsreguleringen af 

børsnoterede selskaber overgik til IFRS, og derfor skulle IFRS være implementeret i 2005. Allerede 

i 2004 begyndte Coloplast dog at forberede sig til anvendelsen af IFRS. I 2005 implementerede 

Coloplast IFRS 1 om førstegangsanvendelse af IFRS og IFRS 2 om aktiebaseret vederlæggelse. Co-

loplast foretog ikke nogle nævneværdige virksomhedshandler i 2005, ligesom der ikke i øvrigt var 

forhold, der umiddelbart synes at skulle have indflydelse på kompleksiteten af Coloplast og deres 

aktiviteter. Endelig bemærkes, at Coloplast i både 2004 og 2005 havde to revisorer. Stigningen i 

revisionshonoraret på 11 % og den relative stigning på 4 % må således efter vores opfattelse være 

begrundet i implementeringen af IFRS. 

Fra 2005 til 2006 steg revisionshonoraret med 10%, og omsætningen steg med 10 %, hvilket med-

førte at forholdet mellem disse forblev det samme som året før. I 2006 opkøbte Coloplast immate-

rielle aktiver, grunde, fabrikker og udstyr for 3,098 mia. kr., hvoraf 2,618 mia. kr. var opkøbet af 

urologiforretningen fra virksomheden Mentor Corporations. Stigningen i revisionshonoraret kan 

således til dels forklares ved dette opkøb. Det understreges dog, at den faktiske stigning i honora-

ret modsvares af en stigning i omsætningen, således at det relative revisionshonorar er konstant. 
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I 2007 faldt revisionshonoraret med 11%, og omsætningen steg med 10 %. Dette betød at forhol-

det mellem disse faldt med 24 %. Revisionshonoraret faldt fra året før, hvor der havde været et 

stort opkøb, hvilket kun er logisk, da revisor året før var nødt til at indhente dokumentation for, at 

opkøbet og dets aktiver er til stede, og dermed udføre det specifikke revisionsarbejde som krævet. 

Forholdet mellem revisionshonoraret og omsætningen er lavere end de tre foregående år, hvilket 

kan betyde, at Coloplast har sikret sig en fornuftig aftale med deres revisor. I 2007 er selskabet 

endvidere gået fra at have to revisorer til kun at have én underskrivende revisor. I kampen mellem 

de to eksisterende revisorer om den samlede revisionsopgave har revisor muligvis tilbudt en lave-

re pris på revisionen, idet denne revisor har sikret sig flere af Coloplasts rådgivningsopgaver. 

I 2008 forblev revisionshonoraret det samme som året før, og omsætningen steg med 5 %. Forhol-

det mellem disse faldt med 5 %. Coloplast implementerede i dette år IFRS 7 om finansielle instru-

menter: oplysninger. Disse yderligere oplysningskrav som følge af denne IFRS har imidlertid ikke 

påvirket revisionshonoraret. 

I 2009 forblev revisionshonoraret det samme som de to foregående år, og omsætningen steg med 

4 %. Forholdet mellem disse faldt med 4 %. Coloplast implementerede i dette år ændringerne til 

IFRS 7, men ligesom ved indførelsen af IFRS 7 førte dette ikke til ændringer i revisionshonoraret.  

I 2010 faldt revisionshonoraret med 13 % og omsætningen steg med 8 %. Det betød at forholdet 

mellem disse faldt med 22 %. Coloplast implementerede IFRS 8 om driftssegmenter samt ændrin-

ger til IFRS 2, 3 og 7. Udover dette foretog Coloplast omstruktureringer af deres organisation for 

83 mio. kr. Til trods for at detailkravene til revisionen af Coloplast steg i det pågældende år, afspej-

ler dette sig ikke i revisionshonoraret, hvilket kan skyldes generel tilbageholdenhed fra revisors 

side - revisionshonoraret er endda sat ned - fordi revisor er bange for at miste kunden. Det kan 

imidlertid også skyldes, at Coloplast konkret har presset revisor til at gå ned i pris.  

I 2011 forblev revisionshonoraret det samme, og omsætningen steg med 6 %. Forholdet mellem 

disse faldt derfor med yderligere 7 %. Coloplast implementerede ændringer til IFRS 2. Coloplast 

foretog ligeledes opkøb af Mpathy for 160 mio. kr., hvilket medførte, at kravene til revisors arbej-

de og dokumentation steg. Dette afspejler sig imidlertid ikke i revisionshonoraret, hvorfor vi - ta-
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get i betragtning af at honoraret heller ikke ved ændringer de tidligere år er steget - foranlediges 

til at tro, at Coloplast har en særdeles fordelagtig aftale om revision med deres revisor. 

I 2012 og 2013 forblev revisionshonoraret det samme, selvom omsætningen steg med henholdsvis 

8 % og 5 %. Dette medførte at forholdet mellem revisionshonoraret og omsætningen faldt med 

yderligere henholdsvis 8 og 6 %. I samme periode blev alle nye, ændrede og ajourførte IFRS-

standarder, som var godkendt af EU, implementeret. I 2013 var forholdet mellem revisionshonora-

ret og omsætningen næsten halveret i forhold til årene 2005 og 2006. Det kunne godt tyde på, at 

Coloplast har fået forhandlet en rigtig god aftale hjem med deres revisor.  

5.4 Danske Bank 

Nedenfor ses revisionshonorarets udvikling for Danske Bank i perioden 2004-2013. 

 

Som det fremgår af søjlediagrammet steg revisionshonoraret mellem 2004 og 2005 med 100 %. I 

2007 faldt honoraret med 11 % og forblev på dette niveau i 2008. I 2009 var der en stigning på 13 

%, hvorefter revisionshonoraret faldt med 6 % året efter. Fra 2010 til 2011 steg revisionshonoraret 
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igen markant med hele 29 %. Fra 2011 til 2012 faldt revisionshonoraret med 41 %, og året efter 

med 8 %. 

Nedenfor ses et søjlediagram over omsætningens udvikling for Danske Bank i perioden 2004 til 

2013. 

 

Fra 2004 til 2005 steg omsætningen med 28 %, fra 2005 til 2006 steg omsætningen med 7 %, og 

fra 2006 til 2007 steg omsætningen med 20 %. Fra 2007 til 2008 faldt omsætningen med 4 %, for 

året efter at stige med hele 38 %. Fra 2009 til 2010 faldt omsætningen med 22 % og yderligere 6 % 

det efterfølgende år. I 2012 steg omsætningen med 10 %, for at falde med 16 % året efter. 

Nedenfor ses søjlediagrammet over forholdet mellem revisionshonorarets udvikling og omsætnin-

gens udvikling i den omhandlende periode. 
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Som det fremgår af ovenstående søjlediagram, sker der generelt store udsving i forholdet mellem 

revisionshonoraret og omsætningen i hele perioden. Det første store spring opstår allerede fra 

2004 til 2005, hvor der er en stigning i forholdet på 56 %. Dette skyldes, som vi så ovenfor, at revi-

sionshonoraret steg med 100%, mens omsætningen ”kun” steg med 28 %. Stigningen kan muligvis 

forklares med Danske Banks overgang til IFRS (IFRS 1), samt at Danske Bank den 28. februar 2005 

opkøbte Northern Bank fra Nordirland og National Irish Bank , hvilket medførte øgede krav til revi-

sors arbejde og dokumentation (IFRS 3).  Derudover førtidsimplementerede Danske Bank i 2005 

IFRS 7 vedrørende oplysninger om finansielle instrumenter, der jo dog som anført i afsnit 2.3.1.7, 

burde føre til forøget ressourceforbrug hos revisor. Forholdet mellem revisionshonoraret og om-

sætningen faldt fra 2005 til 2006 med 7 %, da omsætningen steg og revisionshonoraret forblev det 

samme som året før. I 2006 implementerede Danske Bank IFRS 4 om forsikringskontrakter, hvilket 

medførte en større detaljeringsgrad for forsikringskontrakter i forhold til tidligere standarder. IFRS 

4 afspejles ikke direkte i revisionshonoraret, men honoraret var jo også forholdsvist højt året før, 

som følge af implementeringen af IFRS samt opkøbende af de to selskaber. 

I 2007 steg omsætningen med 20 % og samtidig faldt revisionshonoraret med 11 %, hvilket ses i 

forholdet mellem revisionshonorar og omsætning ved et fald på 26 %. Dette er overraskende ef-
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tersom Danske Bank faktisk opkøbte den finske bank Sampo Bank, hvilket ellers logisk ville føre til 

et forøget honorar. Opkøbet kan derimod forklare stigningen i omsætningen. Faldet i revisionsho-

noraret må i stedet skyldes andre forhold, hvilket blandt andet kan være, at Danske Bank i denne 

periode (2007) frasolgte en række filialer, hvilket formentlig førte til mindre arbejde for revisor.  

I 2008 faldt omsætningen med 4 %, mens revisionshonoraret ikke ændrede sig fra året før, hvilket 

medførte, at forholdet mellem revisionshonorar og omsætning steg med 5 %. IFRS 8 om segment-

oplysninger blev førtidsimplementeret, hvilket efter alt at dømme, gav revisor mere arbejde. Der-

for kunne det forventes, at revisionshonoraret ville stige. Finanskrisen kan  eventuelt have været 

skyld i, at dette alligevel ikke skete. Hvortil bemærkes, at den finansielle sektor, her Danske Bank, 

blev lagt under et særligt betydeligt pres, hvilket også reflekteres i den faldende omsætning. For-

holdsmæssigt var der en stigning i revisionshonoraret, hvilket muligvis kan forklares ved førtid-

simplementeringen af IFRS 8. 

I 2009 steg omsætningen med 38 % og revisionshonoraret steg med 13 %, hvilket gav et fald i for-

holdet mellem disse på 18 %. Af væsentlige forhold, som kan have haft påvirkning på revisionsho-

noraret, kan nævnes den generelle mistillid til bankerne i kølvandet på en række bankkrak. Denne 

mistillid kan have medført, at der blev stillet større krav til revisors arbejde og dokumentation. En 

del af den voldsomme stigning i omsætningen kan forklares ved, at tiltroen til de mindre banker 

var forsvundet, hvilket gjorde, at disses kunder skiftede til de større banker, herunder Danske 

Bank.  

I 2010 faldt omsætningen med 22 % og revisionshonoraret faldt med 6 %, hvilket svarede til en 

stigning på 21 % i forholdet mellem disse. Finanskrisen var stadig hård, specielt for Irland, hvor 

Danske Bank som anført ovenfor havde en række aktiviteter, hvilket blandt andet  understreges af, 

at Den Internationale Valutafond (IMF) sammen med EU gav en samlet hjælpepakke på kr. 633 

mia. til Irlands bankvæsen84. Disse særlige økonomiske vanskeligheder i Irland kan have været 

medvirkende til en faldende omsætning. I en presset tid for Danske Bank har de muligvis presset 

revisor til at sænke sit revisionshonorar, på trods af at omfanget af revisors arbejde ud fra de til-

gængelige oplysninger må forventes at have været det samme. Som nævnt tidligere er revisions-

virksomhederne i revisorbranchen i skarp konkurrence med hinanden, og Danske Bank har derfor 

                                                            
84 http://www.b.dk/verden/eu-enig-om-redningspakke-til-irland-1 
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haft mulighed for at lægge et betydeligt pres på revisor, idet revisor formentlig har villet gå langt 

for ikke at miste Danske Bank som kunde. En anden mulighed kunne være at revisor ikke mente 

det var rimeligt at tage samme honorar som året før.  

I 2011 faldt omsætningen med 6 % og der var en markant stigning i revisionshonoraret på 29 %. 

Forholdet mellem disse steg på den baggrund med 38 %. Den økonomiske krise påvirkede stadig 

Danske Banks forretning, hvilket afspejles i faldet i omsætningen.  Regnskabspraksis var den sam-

me som året før. Danske Bank har hverken ekspanderet eller implementeret nye IFRS standarder, 

hvorfor dette ikke kan have påvirket revisionshonoraret. Alligevel er revisionshonoraret steget 

væsentligt, hvilket vi ikke umiddelbart kan komme med nogen forklaring på, udover at stigningen 

muligvis skyldte den generelle mistillid til markedet. 

I 2012 steg omsætningen med 10 %, og revisionshonoraret faldt med 41 %, hvilket medførte, at 

forholdet mellem disse faldt med 46 %. Regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 

2011. Omsætningen er steget for første gang i fire år. Det er interessant, at  faldet i revisionshono-

raret dette år var så markant. Vi kan i årsrapporten 2012 konstatere, at Danske Bank er gået fra at 

have to revisorer til kun at have én. Faldet i revisionshonoraret kan således have været en konse-

kvens af dette delvise revisorskift, som eventuelt er sket efter en udbudsrunde, hvor revisionsvirk-

somhederne har budt på revisionsopgaven og presset prisen langt ned. Det fremgår af årsrappor-

ten, at KPMG, der var en af de tidligere to revisorer, fortsatte som revisor, og det kan overvejes, 

om det forudgående kendskab til virksomheden har haft den betydning, at de har kunne konkurre-

re hårdt på prisen. Det omdømme, som Danske Bank bibringer, kan og have været incitament for, 

at KPMG har budt så lavt, og KPMG har måske i denne situation nærmet sig smertegrænsen eller 

endda gået under. 

I 2013 faldt honoraret med yderligere 8 % i forhold til året før, og omsætningen faldt med 16 %, 

hvilket medførte en stigning i forholdet mellem disse på 10 %. Dette år implementerede Danske 

Bank IFRS 13 om dagsværdi, hvorfor omfanget af revisors arbejde og dokumentation blev større. 

Det interessante er, at revisionshonoraret, på trods af at omfanget af revisors arbejde formentlig 

steg, var faldet. Her kan vi ikke vurdere, om IFRS 13 afspejles i revisionshonoraret. 
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5.5 DSV 

Nedenfor ses et søjlediagram over udviklingen i revisionshonoraret for DSV i perioden 2004-2013.  

 

 

 

 

 

 

 

Som det fremgår af søjlediagrammet steg revisionshonoraret 19 % fra 2004 til 2005. Revisionsho-

noraret steg med 68 % fra 2005 til 2006, for derefter at falde med 17 % i 2007. I 2008 steg revisi-

onshonoraret med 53 %, for dernæst at falde med henholdsvis 9 %, 10 % og 5 % de efterfølgende 

tre år. Derefter fra 2011 og frem forblev revisionshonoraret konstant. 

Nedenfor ses et søjlediagram over udviklingen i DSVs omsætning i perioden 2004 til 2013 
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Omsætningen er som det kan ses i ovenstående stigende i alle år undtagen året 2009. Fra 2004 til 

2005 steg omsætningen med 27 %, og året efter steg omsætningen med 39 %. Fra 2006 til 2008 

steg omsætningen med henholdsvis 9 % og 7 %. I 2009 faldt omsætningen med 4 %, for året efter 

igen at stige med 18 %. De sidste tre år steg omsætningen med 3 % hvert år. 

På baggrund af ovenstående kan der opstilles følgende søjlediagram over forholdet mellem revisi-

onshonoraret og omsætningen i den omhandlende periode. 

 
 

Fra 2004 til 2005 steg omsætningen for DSV med 27 %. Revisionshonoraret steg i samme periode 

med 19 %. Forholdet mellem revisionshonoraret og omsætningen faldt dermed med 7 % i perio-

den. Forklaringen i revisionshonorarets stigning skal formentlig findes i, at DSV i 2005 implemente-

rede IFRS 1 og dele af IFRS 2, da de som børsnoteret selskab skulle skifte regnskabsregulering. 

Ydermere påvirkede opkøbet af JH Bachmann GmbH for 366 mio. kr. samt opkøbet af en række 

mindre selskaber i Tyskland både omsætningen og formentlig revisionshonoraret. Revisors arbejde 

og dokumentation blev mere omfattende ved opkøbet af disse virksomheder, og det er vores vur-

dering, at dette forhold afspejles direkte i revisionshonoraret. Det virker således til, at både opkøb 

og indførelsen af en ny regnskabsregulering afspejles direkte i revisionshonoraret. 

I 2006 steg omsætningen med 39 %, og revisionshonoraret steg med 68 %, hvilket medførte en 

stigning i forholdet mellem disse på 21 %. I denne periode er der ikke implementeret nye regn-

skabsstandarder, der kan forklare stigningen i revisionshonoraret. DSV foretog et opkøb af hol-
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landske Frans Maas til 3.2 mia. kr. samt en række mindre selskaber. DSVs egen situation var såle-

des foranderlig i betydelig grad, og dette medførte en væsentlig stigning i kravene til revisors ar-

bejde og dokumentation. Efter vores vurdering er det umiddelbart den eneste hændelse, der kan 

forklare den store stigning i såvel det relative  revisionshonorar som omsætningen. 

I 2007 steg omsætningen med 9 %, og revisionshonoraret faldt med 17 %, hvilket betød, at forhol-

det mellem disse faldt med 24 %. Af regnskabsmæssige ændringer skal det nævnes, at DSV imple-

menterede IFRS 7 omhandlende finansielle instrumenter: oplysninger, der dog som anført ovenfor 

ikke medfører behov for øget ressourceforbrug for revisor. Faldet i revisionshonoraret kan skyldes, 

at man året før havde anvendt et ekstraordinært tidsforbrug som følge af integreringen af Frans 

Maas i DSV, og at revisor derfor ikke skulle bruge den samme tid på planlægningen og udførslen af 

revisionen i 2007.  

I 2008 steg revisionshonorarets med 53 %, og omsætningen steg med 7 %, hvilket betød en samlet 

stigning i forholdet mellem disse på 43 %. IFRS 8 vedrørende segmentoplysninger blev førtid-

simplementeret, og denne standard har haft en indflydelse for revisors arbejde og dokumentation, 

eftersom revisor ifølge IFRS 8 skal forholde sig til DSV’s interne rapportering, når revisionen bliver 

foretaget. Derudover kan af større aktiviteter nævnes, at DSV frasolgte Tollpost Globe for kr. 993 

mio. og opkøbte ABX logistics for kr. 5,6 mia. Dette har haft  indflydelse på både omsætningen og 

formentlig revisionshonoraret, ligesom det gjorde i 2006 ved opkøbet af Frans Maas. Endvidere 

skiftede DSV revisor fra KPMG til E&Y, hvilket indikerer, at de har haft sendt deres revisionsopgave 

i udbud, idet DSV vidste, at de ville foretage opkøbet. DSV har muligvis spekuleret i de kunne få en 

lavere pris på revisionen.  

I 2009 faldt revisionshonoraret med 9 %, og omsætningen faldt med 4 %, hvilket betød at forhol-

det mellem disse faldt med 5 %. Den eneste nævneværdige begivenhed i forhold til denne analyse 

var, at de implementerede en revideret version af IFRS 7, som medførte, at de skulle give yderlige-

re oplysninger omkring finansielle instrumenter. Omsætningen faldt i 2009, og vi antager, at dette 

formentlig er en konsekvens af finanskrisen. Revisionshonoraret faldt også, og dette kan skyldes, 

at revisor ikke skulle bruge den samme tid på planlægningen og udførslen af revisionen i 2008, idet 

der til forskel fra det foregående år ikke var gennemført nogen større opkøb, og det ekstraordinæ-

re store ressourceforbrug, som er forbundet med virksomhedsopkøb, var således ikke nødvendig. 
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I 2010 faldt revisionshonoraret med 10 % og omsætningen steg med 18 %. Forholdet mellem disse 

faldt således med 23 % i forhold til 2009. DSV implementerede ændringerne i IFRS 3 omkring virk-

somhedssammenslutninger, men dette havde ingen umiddelbar effekt på omfanget af revisors 

arbejde, da DSV kun havde opkøb af uvæsentlig betydning det pågældende år. I stedet faldt revisi-

onshonoraret faktisk, og vi formoder, at dette skyldes, at DSV gennemførte endnu et revisorskift 

tilbage til KPMG fra E&Y. Dette kan således igen være et eksempel på, at den indbyrdes konkur-

rence i revisorbranchen kan føre til et lavere revisionshonorar for kunden.  

I 2011 faldt revisionshonoraret med 5 %, og omsætningen steg med 3 %. Forholdet mellem disse 

faldt med 8 %. Der var ingen nye regnskabsstandarder, som blev taget i brug af DSV. Faldet i revi-

sionshonoraret kan muligvis begrundes med revisorskiftet i 2010, og at de i 2011 således kender 

virksomheden bedre og dermed kan give en bedre pris på revisionen. Det samme gør sig gældende 

i 2012. 

I 2013 forblev revisionshonoraret det samme som året før, og omsætningen steg med 2 %. Det 

betød, at forholdet mellem de to tal faldt med 2 %. DSV implementerede IFRS 13 om dagsværdi-

måling. DSV foretog herudover opkøb fra Airmar Cargo, Ontime Logistics, Seatainers Group og SBS 

Worldwide for kr. 269 mio. Både IFRS 13 og opkøbene burde efter vores opfattelse have en indfly-

delse på revisionshonoraret, således at det ville stige. Det er dog ikke tilfældet, og det kan efter 

vores opfattelse skyldes konkurrencesituationen og revisionsvirksomhedernes interne effektivise-

ring. Forholdet mellem revisionshonoraret og omsætningen er historisk lavt for periode, vi under-

søger, hvilket kan tyde på, at DSV har fået en god pris på revisionen. 

5.6 FLSmidth & Co 

Nedenfor ses udviklingen i revisionshonoraret for FLSmidth & Co i perioden 2004 til 2013. 
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Som det fremgår af ovenstående diagram faldt revisionshonoraret fra 2004 til 2005 med 33 %. I 

2006 faldt revisionshonoraret yderligere med 8 %. I 2007 steg revisionshonoraret med 45 %. Ho-

noraret fortsatte med at stige frem til 2009 med henholdsvis 19 % og 11 %. Derefter faldt revisi-

onshonoraret med 5 % i 2010 og steg så igen med 5 % i 2011. I 2012 og 2013 forblev revisionsho-

noraret det samme som i 2011. 

Nedenfor illustreres udviklingen i FLSmidth & Co's omsætning for perioden 2004-2013 
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Som det fremgår af ovenstående diagram var der et fald i omsætningen fra 2004 til 2005 på 29 %. 

Fra 2005 til 2008 steg omsætningen med henholdsvis 17 %, 62 % og 27 %. I 2009 faldt omsætnin-

gen med 9 % og året efter med 13 %. I 2011, 2012 og 2013 steg omsætningen med henholdsvis 9 

%, 13 % og 8 %.  

På den baggrund kan der opstilles følgende søjlediagram for forholdet mellem revisionshonoraret 

og omsætningen for FLSmidth & Co i perioden 2004-2013 

 

Fra 2004 til 2005 faldt revisionshonoraret 29 %, og omsætningen faldt samtidigt med 33 %, hvilket 

medførte, at forholdet mellem disse faldt 7 %. Faldet i omsætningen fra 2004 til 2005 kan begrun-

des i, at FLSmidth & Co i 2004 gennemførte en radikal oprydning i problemfyldte datterselskaber, 

herunder bl.a. ved frasalg. FLSmidth & Co overgik i 2005 til IFRS. På trods af overgangen til IFRS 

skete der et betydeligt fald i revisionshonoraret. At denne overgang til IFRS ikke afspejles i honora-

ret, kan muligvis skyldes, at besparelsen i omfanget af revisors arbejde ved frasalget af de pro-

blemfyldte datterselskaber oversteg det ekstra arbejde, der skulle udføres som følge af overgan-

gen til IFRS.  

I 2006 faldt revisionshonoraret med 8 %, og omsætningen steg med 17 %, hvilket medførte at for-

holdet mellem disse faldt med 22 %. FLSmidth & Co implementerede IFRS 6 vedrørende efter-

forskning og vurdering af mineralressourcer i 2006. FLSmidth & Co opkøbte endvidere Excel 
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Foundry & Machine samt 49 % af dette datterselskab Excel Crusher Technologies for kr. 175 mio.  

for at sikre sig en plads i top to på det amerikanske marked inden udgangen af 2006. Selskabet 

overgik til én revisor, Deloitte, i stedet for to, Deloitte og KPMG. Faldet i revisionshonoraret kan 

skyldes overgangen fra to revisorer til én revisor. Selvom omsætningen steg - formentlig (til dels) 

på grund af virksomhedsopkøbene - medførte opkøbene ikke en synlig påvirkning på revisionsho-

noraret. På samme vis har implementeringen af IFRS 6 ikke haft en synlig påvirkning på revisions-

honoraret, hvilket er foreneligt med vores vurdering af standarden. 

I 2007 steg revisionshonoraret med 45 %, og omsætningen steg med 62 %. Forholdet mellem disse 

faldt således med 10 %. FLSmidth & Co implementerede IFRS 7 om finansielle instrumenter: oplys-

ninger. Selskabet overtog herudover GL&V Proces til kr. 5 mia., hvilket var deres hidtil største virk-

somhedsovertagelse, hvorfor opkøbet havde en væsentlig betydning for FLSmidth & Co. Stignin-

gen i omsætningen kan begrundes i opkøbet og ligeledes kan stigningen i revisionshonoraret. Som 

anført tidligere stiller et opkøb yderligere krav til revisors arbejde og dokumentation, hvilket er 

forklaringen på, at revisionshonoraret sædvanligvis stiger ved opkøb. Da IFRS 7 implementeres 

samtidigt med det store opkøb, er det svært at afgøre, hvorvidt implementeringen af IFRS 7 har 

haft en (lille) effekt på revisionshonoraret eller slet ingen. 

I 2008 steg revisionshonoraret med 19 %, og omsætningen steg med 27 %, hvilket betød, at for-

holdet disse i mellem faldt med 6 %. FLSmidth & Co foretog i 2008 et opkøb af Pneumapress’ akti-

viteter inden for automatisk trykfiltrering for ca. 87 mio. kr. Taget i betragtning af at opkøbet set i 

forhold til resten af FLSmidth & Co's størrelse er begrænset, synes opkøbet ikke alene at kunne 

begrunde stigningen i revisionshonoraret.  Stigningen i revisionshonoraret kan imidlertid tillige 

skyldes den generelle mistillid som følge af finanskrisen. Selvom revisionshonoraret fra 2006-2008 

er steget, er FLSmidth & Cos omsætning steget endnu mere - hvilket antageligt betyder, at selska-

bets aktiviteter er steget endnu mere - og forholdet mellem revisionshonoraret og omsætningen i 

2008 var derfor på det laveste niveau i den periode, vi undersøger. Dette kunne indikere, at afta-

len, som FLSmidth & Co i forbindelse med indgik i 2006 i forbindelse deres revisionsskifte var bed-

re end den foregående. 

I 2009 steg revisionshonoraret med 11 %, og omsætningen faldt med 9 %. Forholdet mellem disse 

steg således betragteligt med 21 %. FLSmidth og Co implementerede i dette år IFRS 8 om drifts-
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segmenter samt ændringerne til IFRS 7 og IFRS 2. Selskabet opkøbte derudover Summit Valley 

Equipment & Engineering. Der er på den baggrund umiddelbart tre grunde til, at revisionshonora-

ret steg i 2009. Den første grund var implementeringen af IFRS 8 og de reviderede standarder IFRS 

2 og IFRS 7. Den anden grund var opkøbet af Summit Valley Equipment & Engineering. Den tredje 

grund var finanskrisen, som påvirkede det økonomiske marked negativt pga. den store usikkerhed 

og dermed steg kravene til revisors arbejde og dokumentation. Faldet i omsætningen kan på 

samme vis skyldes finanskrisen. 

I 2010 faldt revisionshonoraret med 5 %, og omsætningen faldt med 13 %, hvilket betød, at for-

holdet mellem disse steg med 9 %. FLSmidth & Co implementerede i dette år de reviderede udga-

ver af IFRS 2, IFRS 3 og IFRS 8. Faldet i omsætningen kan til stadighed begrundes ved finanskrisen. 

Faldet i revisionshonoraret kan muligvis begrundes med effektivisering af revisors arbejdsgange. 

Dette er naturligvis ikke dokumenteret i årsrapporten, men der synes ikke umiddelbart at foreligge 

andre forklaringer. Faldet kan ligeledes skyldes, at FLSmidth har forbedret kvaliteten af deres in-

terne revision, hvilket kan have været med til at lette arbejdet for revisor.  

I 2011 steg revisionshonoraret med 5 %, og omsætningen steg med 9 %. Det betød, at forholdet 

mellem disse faldt med 4 %. FLSmidth & Co har i alt opkøbt 5 virksomheder, der har påvirket om-

sætningen med 221 mio. kr. Dette kan begrunde stigningen i revisionshonoraret, da kravene til 

revisors arbejde og dokumentation stiger ved opkøb af virksomheder - særligt det år hvor opkøbet 

gennemføres. Stigningen i omsætningen kan udover opkøbene forklares ved, at den generelle tillid 

var ved at vende tilbage for denne branche.  

I 2012 forblev honoraret det samme som året før, og omsætningen steg med 13 %, hvilket med-

førte et fald i forholdet mellem disse på 11 %. FLSmidth & Co opkøbte Australske Ludowici til 2,35 

mia. kr. og en række mindre virksomheder for et ukendt beløb.  Stigningen i omsætningen kan 

delvist forklares ved opkøbet af Ludowici. Derimod er det bemærkelsesværdigt, at opkøbet ikke 

fører til en stigning i revisionshonoraret. Forklaringen på dette kunne være, at revisorbranchen 

som helhed er presset, og dette kan de børsnoterede selskaber udnytte til deres fordel ved at 

presse revisor til at sænke prisen på revisionen eller fastholde prisen, hvor denne i forhold til res-

sourceforbruget på opgaven skulle være steget.  
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I 2013 forblev revisionshonoraret det samme, og omsætningen steg med 8 %. Dette betød at for-

holdet mellem disse faldt med 8 %. FLSmidth & Co har i 2013 implementeret IFRS 13 om dagsvær-

dimåling samt ændringer til IFRS 7. På trods af implementeringen af de nye og ændrede regn-

skabsstandarder, særligt IFRS 13, der ellers kan føre til et betydeligt øget ressourceforbrug for re-

visor, er revisionshonoraret ikke steget. Dette kan indikere, at FLSmidth har lavet en aftale med 

Deloitte om at fastholde revisionshonoraret uanset omfanget af arbejdet forbundet med revisio-

nen, da revisionshonoraret har været det samme i årene 2011, 2012 og 2013. Forholdet mellem 

revisionshonoraret og omsætningen nærmer sig det laveste niveau i perioden, vi undersøger, hvil-

ket kan tyde på, at FLSmidth & Co har fået en god aftale i stand med deres nuværende revisor. 

5.7 GN Store Nord 

Nedenfor ses udviklingen i revisionshonoraret for GN Store Nord i perioden 2004 til 2013. 

Som det fremgår af ovenstående søjlediagram, skete der ingen stigning i revisionshonoraret fra 

2004 til 2005. I 2006 steg revisionshonoraret med 22%, for derefter at være det samme året efter. 

Derfra faldt honoraret med henholdsvis 9 % og 20 % i 2008 og 2009, for derefter at være det 

samme i 2010, inden honoraret faldt yderligere i 2011 og 2012 med henholdsvis, 13 % og 29 %. I 

det sidste undersøgte år, 2013, forblev honoraret det samme som året før. 
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Herefter følger et søjlediagram over udviklingen i omsætningen for GN Store Nord i fra 2004 til 

2013. 

 

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående stiger omsætningen fra 2004 til 2005 med 20 %. Året efter falder 

omsætningen betydeligt med 49 %, for året efter at stige med 75 %. I 2008 er omsætningen faldet 

med 6 %, i 2009 med 16 %. Derefter stiger omsætningen støt de resterende år af den undersøgte 

periode med henholdsvis 9 %, 8 %, 12 % og 9 %. 

Endelig følger søjlediagrammet over forholdet mellem revisionshonoraret og omsætningen for GN 

Store Nord i perioden 2004-2013. 
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Fra 2004 til 2005 forblev revisionshonoraret det samme, og omsætningen steg med 20 %, hvilket 

betød at forholdet mellem disse faldt med 16 %. Allerede i 2004 førtidsimplementerede GN Store 

Nord IFRS, og GN Store Nord var således et år foran den lovpligtige overgang til IFRS' regnskabsre-

gulering for børsnoterede selskaber i 2005. I forbindelse med overgangen til IFRS implementerede 

selskabet også IFRS 2 om aktiebaseret vederlæggelse. Det fremgår af årsrapporten fra 2005, at GN 

Store Nord også førtidsimplementerede IFRS 5 i regnskabsåret 2004. Det betyder således, at den 

overgang til IFRS, der sædvanligvis ville ske i 2005, ikke viser sig i revisionshonoraret i 2005, som i 

stedet forblev på samme niveau. I 2005 implementerede selskabet IFRS 3 om virksomhedssam-

menslutninger. GN Store Nord overgik endvidere til én revisor i 2005. Endelig  opkøbte GN Store 

Nord i 2005 virksomheder og associerede virksomheder for knap 1 mia. Dette kan naturligvis være 

en væsentlig del af forklaringen på, at omsætningen steg med 20 %.  

I 2006 steg honoraret med 22 %, og omsætningen faldt med 49 %, hvilket betød, at forholdet mel-

lem disse steg med 138 %. Faldet i omsætningen skal forklares ved, at GN Store Nord i 2006 solgte 

GN Resound til Sonova i Tyskland, som skulle have indbragt 15,5 mia. kr. Dette forbød konkurren-
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cemyndighederne i Tyskland dog i 2007, hvorfor salget blev tilbageført. Til gengæld kan vi ikke 

forklare stigningen i revisionshonoraret ud fra de data, vi har tilgængelige. 

I 2007 forblev revisionshonoraret det samme, og omsætningen steg med 75 %, hvilket betød at 

forholdet mellem disse faldt med 43 %. Grunden til at omsætningen ”steg” igen, var,  Dette betød, 

at GN Store Nord igen skulle indregne GN Resounds omsætning med i deres årsrapport. I 2007 

implementerede selskabet endvidere IFRS 7 om finansielle instrumenter: oplysninger. GN Store 

Nord foretog opkøb af en række mindre virksomheder, hvilket har påvirket kravene til revisors 

arbejde og dokumentation. Henset til størrelsen af disse opkøb er påvirkningen nok begrænset. 

Det kan til dels forklare at revisionshonoraret forblev det samme som året før. 

I 2008 faldt revisionshonoraret med 9 %, og omsætningen faldt med 6 %. Det betød, at forholdet 

mellem disse faldt med 3 %. GN Store Nord førtidsimplementerede IFRS 8 om driftssegmenter, 

som ikke har haft en synlig effekt på revisionshonoraret, idet det jo faldt. Selskabet foretog opkøb 

for 78 mio. kr. Finanskrisen medførte generel mistillid i 2008, og det kan have påvirket faldet i re-

visionshonoraret. Revisor kan således have være tilbøjelig til at tage hensyn til kundens egen for-

anderlige situation - den økonomiske nedgang - og på den baggrund sænke revisionshonoraret til 

et beløb, han ud fra den nye situation finder rimeligt. Det kan også være et udspring af en ny aftale 

med revisor, som følge af at GN Store Nord har underlagt revisor et ikke ubetydeligt prispres.  

I 2009 faldt revisionshonoraret med 20 %, og omsætningen faldt med 16%, hvilket betød at for-

holdet mellem disse faldt med 5 %. Der blev foretaget nogle små opkøb af virksomheder og aktivi-

teter til en værdi af 44 mio. kr. Der var ligeledes et mindre frasalg af aktiviteter på 78 mio. kr. Fal-

det i omsætningen kan igen forklares med den generelle økonomiske nedgang på markedet. Den 

eneste forklaring på faldet i revisionshonoraret, der foreligger ud fra de tilgængelige data, er,  at 

GN Store Nord har opnået en bedre aftale med revisor på baggrund af den finansielle krise og den 

fokus på omkostningsoptimering, som selskabet formentlig havde som følge heraf.  

I 2010 forblev revisionshonoraret det samme som året før, og omsætningen steg med 9 %. Det 

betød at forholdet mellem disse faldt med 8 %. GN Store Nord implementerede ændringerne til 

IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger, hvilket har væsentlig indflydelse på virksomhedens 

regnskabspraksis, da man går fra en købsprisallokeringsmodel til en dagsværdimodel, hvilket igen 
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burde betyde, at omfanget af revisors arbejdet i forbindelse med revisionen blev forøget. På trods 

af at der ikke er sket andre hændelser i GN Store Nord, er revisionshonoraret ikke faldet som de 

foregående to år, hvilket vi vurderer, kan hænge sammen med implementeringen af den revidere-

de IFRS 3. En forklaring herpå kunne også være, at revisor som følge af faldet de forudgående to år 

er nået smertegrænsen, hvorfor revisionshonoraret ikke kan presses yderligere ned.  

I 2011 faldt honoraret med 13 %, og omsætningen steg med 8 %. Det betød, at forholdet mellem 

disse faldt med 19 %. Der er foretaget opkøb af virksomheder og aktiviteter for kr. 82 mio. . Revi-

sionshonoraret faldt igen efter stilstanden i 2010 på trods af stigningen i omsætningen og de små 

opkøb. Da der ikke umiddelbart er andre forklaringer på faldet, er det vores opfattelse, at faldet 

muligvis skyldes, at selskabet har opnået en lukrativ aftale med selskabets revisorer. I 2012 faldt 

revisionshonoraret med yderligere 29 %, og omsætningen steg med 12 %, hvilket medførte, at 

forholdet mellem disse faldt med 36 %. GN Store Nord foretog opkøb af virksomheder og aktivite-

ter på kr. 42 mio., hvilket sammenholdt med selskabets omsætning er et forholdsvis begrænset 

beløb. Ydermere fortsatte KPMG som revisor, selvom det var nødvendigt som følge af 7-års reglen 

at foretage revisorrotation. Da der ikke umiddelbart er andre hændelser, der forklarer faldet, me-

ner vi klart, at det markante fald i revisionshonoraret kan begrundes i en ny aftale imellem GN 

Store Nord og KPMG. At forhandle en ny aftale på plads var oplagt i forbindelse med den påkræ-

vede revisorrotation. Man kan overveje, om KPMG er gået under smertegrænsen i forsøget på at 

fastholde kunden. Det markante fald kunne også være et udtryk for, at der er sket en effektivise-

ring hos KPMG igennem en længere årrække. I forlængelse heraf bemærkes det, at forholdet mel-

lem revisionshonoraret og omsætningen er mere end halveret siden 2007, hvilket indikerer, at 

revisor har været dygtig til at effektivisere. 

I 2013 forblev honoraret det samme som året før, og omsætningen steg med 9 %, hvilket medfør-

te at forholdet mellem disse faldt med yderligere 8 %. GN Store Nord implementerede IFRS 13 om 

dagsværdimåling. De opkøbte virksomheder og aktiviteter for 136 mio. kr., hvilket burde øge kra-

vene til revisors arbejde og dokumentation. På trods af disse forhold, forblev revisionshonoraret 

det samme som året før. Udviklingen gennem hele perioden indikerer, at GN Store Nord pga. den 

indbyrdes konkurrence revisionsvirksomhederne imellem kan presse deres revisor til en lav pris på 

revisionen, hvilket også må være et udtryk for, at KPMG vil fastholde GN Store Nord i deres kun-
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deportefølje. Forholdet mellem revisionshonoraret og omsætningen er det laveste for den perio-

de, vi undersøger, og det indikerer således, at revisor er gået meget langt i bestræbelserne på at 

fastholde GN Store Nord som kunde. 

5.8 Novo Nordisk 

Nedenfor ses udviklingen i revisionshonoraret for perioden år 2004 til år 2013. 

Som det fremgår af ovenstående søjlediagram steg revisionshonoraret fra år 2004 til år 2005 med 

33 %. I perioden fra 2005 til 2013 lå revisionshonoraret stabilt mellem 24 og 25 mio. kr. 

Nedenfor illustreres udviklingen i omsætningen for Novo Nordisk i den samme periode. 
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Som det fremgår af ovenstående steg omsætningen i alle år fra 2004 frem til 2013. Omsætningen 

steg således til trods for finanskrisen. I alt steg omsætningen med 288 % i den periode, vi undersø-

ger. 

Endelig illustreres forholdet mellem revisionshonoraret og omsætningen for Novo Nordisk i den 

undersøgte periode. 

 



Side 104 / 140 
 

0 

0,0001 

0,0002 

0,0003 

0,0004 

0,0005 

0,0006 

0,0007 

0,0008 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

År 

Forholdet mellem revisionshonorar og 
omsætning 

Fra 2004 til 2005 steg revisionshonoraret med 33%, og omsætningen steg med 16 %, hvilket bety-

der at forholdet mellem disse steg med 15 %. I 2004 førtidsimplementerede Novo Nordisk IFRS 1 

om førstegangsanvendelse af IFRS og IFRS 2 om aktiebaseret vederlæggelse.  

I 2005 implementerede de IFRS 5 om anlægsaktiver bestemt for salg og ophørte aktiviteter. Endvi-

dere købte de datterselskaber og forretningsenheder for 350 mio. kr. Vi mener ikke, at implemen-

teringen af IFRS 5 kan forklare hele stigningen i revisionshonoraret fra 2004 til 2005. Stigningen 

kan formentligt til dels begrundes i opkøbet af selskaber og aktiviteter, men taget i betragtning af 

hvor stor en omsætning selskabet samlet har, synes opkøb for 350 mio. kr. ikke at kunne forklare 

hele stigningen. I 2005 overgik selskabet i øvrigt til én revisor, men det burde snarere føre til et 

lavere revisionshonorar, og det forklarer således ingenlunde stigningen i revisionshonoraret. 

I 2006 forblev revisionshonoraret det samme som året før på trods af en førtidsimplementering af 

IFRS 7 om finansielle instrumenter: oplysninger. Omsætningen steg med 15 %, hvilket betød, at 

forholdet mellem de to tal faldt med 13 %.  

I 2007 steg revisionshonoraret med 4 %, og omsætningen steg med 8 %, hvilket betød, at forhol-

det mellem disse faldt med 4 %. Novo Nordisk foretog i dette år et salg af forretningsaktiviteter 
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relateret til Dako A/S på 1,518 mia. kr. Salget kan ikke umiddelbart forklare stigningen i omsætnin-

gen, idet omsætning rent faktisk er steget. På trods af frasalget af Dako A/S er revisionshonoraret 

steget, hvilket vi ikke umiddelbart kan forklare. 

I 2008 forblev revisionshonoraret det samme som året før, og omsætningen steg med 9 %. Forhol-

det mellem disse faldt dermed med 8 %. Novo Nordisk førtidsimplementerede IFRS 8 om drifts-

segmenter. Som anført ovenfor afsnit 2.3.1.8 om IFRS 8, var det imidlertid begrænset, hvor stor 

påvirkning denne implementering havde, da de segmenter, der skulle rapporteres om var uforan-

drede, idet de allerede var i overensstemmelse med den interne rapportering til ledelsen hos No-

vo Nordisk.  

Fra 2009 til 2012 var revisionshonoraret stabilt, mens omsætningen fortsat steg. Af denne årsag 

faldt forholdet mellem disse yderligere. Der skete i samme periode ikke implementering af nye 

regnskabsstandarder og ikke foretaget hverken køb eller frasalg af nævneværdig omfang. Disse 

stabile forhold, der formentlig har medført at revisors ressourceforbrug har været stabilt eller må-

ske endda faldende, har ikke ført til, at revisionshonoraret er faldet, hvilket kan forklares med, at 

Novo Nordisk som virksomhed er utrolig kompleks. Ydermere ser det ikke ud til, at Novo Nordisk 

har været påvirket af finanskrisen på samme måde, som de andre selskaber, vi har kigget på. Dette 

kan være baggrunden for, at Novo Nordisk ikke har anset det for nødvendigt at skifte revisor eller i 

øvrigt at presse revisor til at sænke sit honorar, og selskabet er således forblevet loyale over for 

deres revisor PwC.  

I 2013 faldt revisionshonoraret med 4 %, og omsætningen steg med 7 %, hvilket betyder, at for-

holdet mellem disse faldt med 10 %. Novo Nordisk førtidsimplementerede IFRS 10 om koncern-

regnskaber, IFRS 11 om fælles ledede arrangementer og IFRS 12 vedrørende oplysning om involve-

ring i andre virksomheder. De implementerede ligeledes IFRS 13 om dagsværdimåling.  Det er i 

den forbindelse interessant, at den omfattende implementering af nye detailreguleringer ikke af-

spejler sig i  revisionshonoraret. Vi undrer os over, at et år, hvor så omfattende standarder blev 

indført, alligevel resulterede i et faldende revisionshonorar. En forklaring herpå kunne dog være, 

at revisionshonoraret de foregående år ikke havde været under det store pres, og derfor var revi-

sors råderum/fortjenstmargen til pas stor til, at revisor kunne  tilføre yderligere ressourcer til revi-
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sionsopgaven uden at hæve honoraret. Selv hvis dette var tilfældet, ville det imidlertid ikke forkla-

re, hvorfor honoraret faldt i 2013.  

5.9 Tryg 

Nedenfor ses revisionshonorarets udvikling for Tryg i perioden 2004-2013. 

Som det fremgår af ovenstående søjlediagram, steg revisionshonoraret fra 2004 til 2005 med 23 

%, for året efter at falde med 14 %. I 2007 forblev honoraret det samme som året før. I 2008 steg 

det 17 %, for derefter at være det samme de følgende tre år. I 2012 faldt revisionshonoraret med 

14 %, og i 2013 var revisionshonoraret som året før. 

Nedenfor illustreres udviklingen i Trygs omsætning for 2004 til 2013.  
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Som det fremgår af ovenstående, faldt omsætningen fra 2004 til 2005 med 4 %, men det skyldes 

nye sammenligningstal pga. IFRS. Fra 2005 til 2006 steg omsætningen med 2 %, og de efterfølgen-

de to år steg omsætningen hvert år med 4 %. I 2009 var omsætningen steget med 6 %, og i 2010 

med 7 %. I 2011 steg omsætningen med 6 %. I 2012 faldt omsætningen med 1 %, og i 2013 faldt 

omsætningen med 4 %.  

Det bemærkes i forlængelse heraf, at omsætningen i et forsikringsselskab alene er påvirket af dets 

medlemmer, og dermed antallet af medlemmer, idet omsætningen består i det kontingent kunden 

betaler - flere medlemmer betyder derfor højere omsætning.  

Endelig illustreres forholdet mellem revisionshonoraret og omsætningen for Novo Nordisk i den 

undersøgte periode. 
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Fra 2004 til 2005 steg revisionshonoraret med 23 %, og omsætningen faldt med 4 %. Dette betød, 

at forholdet mellem disse steg med 28 %. Fald i omsætningen skyldes en regnskabsmæssig æn-

dring, som følge af at man overgik til IFRS. Der er således ikke tale om et reel fald i omsætningen. 

Allerede i 2004 førtidsimplementerede Tryg IFRS 4 om forsikringskontrakter og IFRS 5 vedrørende 

anlægsaktiver bestemt for salg og ophørte aktiviteter. I 2005 implementerede Tryg IFRS, jf. IFRS 1 

om førstegangsanvendelse af IFRS. Derudover solgte Tryg datterselskaberne Tryg Polska for kr. 

220 mio. og Tryg Baltuca for kr. 300 mio. Implementeringen af IFRS ser som forventet ud til at ha-

ve haft en påvirkning på revisionshonoraret i opadgående retning, og overgangen kan derfor for-

klare stigningen i både selve honoraret og det relative revisionshonorar. 

I 2006 faldt revisionshonoraret med 14 % og omsætningen steg med 2 %, hvilket medførte, at for-

holdet mellem disse faldt med 16 %. Tryg førtidsimplementerede i 2006 IFRS 7 vedrørende finan-

sielle instrumenter: oplysninger. Tryg opkøbte endvidere SATS for kr. 1,3 mia. Faldet i revisionsho-

noraret kan forklares ved, at man året før havde implementeret IFRS. Da revisionshonoraret faldt, 

synes opkøbet ikke at have haft en synlig påvirkning på revisionshonoraret. Det bemærkes dog, at 

en stigning i honoraret som følge af opkøbet kan ligge skjult i faldet som følge af, at IFRS blev ind-

ført året før, således at faldet ville have været større, såfremt selskabet ikke havde foretaget op-

køb i 2006. 

0 

0,00005 

0,0001 

0,00015 

0,0002 

0,00025 

0,0003 

0,00035 

0,0004 

0,00045 

0,0005 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

År 

Forholdet mellem revisionshonorar og 
omsætning 



Side 109 / 140 
 

I 2007 forblev revisionshonoraret det samme som året før, og omsætningen steg med 4 %. Forhol-

det mellem disse faldt derfor med 4 %. Tryg førtidsimplementerede IFRS 8 om driftssegmenter, 

hvilket ikke kan forklare at revisionshonoraret forblev det samme som året før, idet mængden af 

revisors arbejde og dokumentation steg. 

I 2008 steg revisionshonoraret med 17 %, og omsætningen steg med 4 %, hvilket betød, at forhol-

det mellem disse steg med 12 %. Tryg implementerede ændringerne til IFRS 7.  De opkøbte endvi-

dere 100 % af stemmeberettigede aktier i ejendomsselskabet af 8. maj A/S for 1.085 mio. kr. Stig-

ningen i revisionshonoraret kan skyldes opkøbet af ejendomsselskabet, idet revisor derved for-

mentlig blev pålagt en større arbejdsbyrde i forbindelse med revisionen. Derimod burde imple-

menteringen af ændringerne i IFRS 7 ikke have betydning for omfanget af revisors arbejde. 

I 2009 forblev revisionshonoraret det samme som året før, og omsætningen steg med 6 %. Forhol-

det mellem disse faldt dermed med 5 %. Tryg implementerede en revideret udgave af IFRS 3 samt 

ændringer til IFRS 7 og IFRS 1. De opkøbte endvidere Moderna Försäkringar for i omegnen af kr. 

810 mio., hvilket umiddelbart kan forklare, hvorfor omsætningen steg med 6 %, nemlig at Tryg fik 

flere forsikringskunder. Det at revisionshonoraret forblev det samme som året før, kan skyldes 

opkøbet, da revisor lige som året før fik en større arbejdsbyrde. Ved opkøb af et selskab, skal revi-

sor i det pågældende år ud at hente et større bevis, idet revisor skal sikre sig at aktiver og forplig-

telser er tilstede. Revisors arbejde med sikring af tilstedeværelse af aktiver og forpligtelser er mest 

omfangsrig det første år. De efterfølgende år vil revisor stadig undersøge tilstedeværelsen, men 

ikke i samme omfang. 

I 2010 forblev revisionshonoraret det samme som de to foregående år, og omsætningen steg med 

7 %, hvilket betød, at forholdet mellem disse faldt med 6 %. Tryg implementerede en række æn-

dringer til IFRS 2, IFRS 3, IFRS 5, og IFRS 8. At revisionshonoraret er forblevet det samme,  kan 

skyldes de ændringer, der er foretaget i de nævnte IFRS-standarder, men vi har ikke et svar på 

hvorfor. 

I 2011 forblev revisionshonoraret det samme som de tre foregående år, og omsætningen steg med 

6 %. Forholdet mellem disse faldt som følge heraf med 5 %. Tryg implementerede nogle små æn-

dringer til IFRS 7, som  ikke synligt havde indflydelse på revisionshonorarets størrelse. 
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I 2012 faldt revisionshonoraret for første gang i seks år med 14 %, og omsætningen faldt med 1 %. 

Forholdet mellem disse faldt derfor med 13 %. Tryg solgte i 2012 deres finske afdeling til IF Forsik-

ring for 112 mio. kr. De implementerede endvidere ændringer til IFRS 7, hvilket påvirkede kon-

cernregnskabet en smule. Faldet i omsætningen kan til dels begrundes i salget af deres finske af-

deling. Det at revisionshonoraret faldt, kan skyldes, at revisor efter at have haft Tryg som kunde i 

længere tid har kunnet effektivisere deres forretningsgange i forhold til netop Tryg og dermed 

tilbyde en bedre pris på revisionen. Desuden kunne den indbyrdes konkurrence i mellem revisi-

onsvirksomhederne også forklare den nedsatte pris på revisionen. At forholdet imellem revisions-

honoraret og omsætningen er på sit laveste i den periode, vi undersøger, kunne også indikere en 

god pris på revisionen, uanset om effektivisering eller prispres er forklaringen. 

I 2013 forblev revisionshonoraret det samme som året forinden, og omsætningen faldt med 4 %. 

Forholdet mellem disse steg derfor med 4 %. Tryg implementerede i 2013 IFRS 13 vedrørende 

dagsværdimåling samt en række ændringer til IFRS 7. De yderligere detailkrav afspejles imidlertid 

ikke i revisionshonoraret. 

5.10 William Demant Holding 

Nedenfor ses udviklingen i revisionshonoraret for William Demant Holding i perioden 2004 til 

2013. 
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Som det fremgår af ovenstående søjlediagram steg revisionshonoraret fra 2004 frem til 2006 med 

henholdsvis 9 % og 13 %. De efterfølgende tre år faldt revisionshonoraret med henholdsvis 15 %, 5 

%, og 13 %. Derefter steg revisionshonoraret de følgende to år, dvs. 2010 og 2011, med henholds-

vis 22 % og 25 %. I 2012 faldt revisionshonoraret med 11 %, og i 2013 var der ingen ændring. 

Nedenfor ses udviklingen i omsætningen for William Demant Holding i årene 2004 til 2013. 

Som det fremgår af ovenstående steg omsætningen fra 2004 til 2007 med henholdsvis 10 %, 8 % 

og 8 %. I 2008 faldt omsætning  med 2 %. Derfra steg omsætningen med 6 % i 2009, 21 % i 2010, 

17 % i 2011, 6 % i 2012 og 8 % i 2013. Omsætningen er således med undtagelse af 2008 steget støt 

i hele den undersøgte periode. 

På baggrund af ovenstående opstilles følgende søjlediagram over forholdet mellem revisionshono-

raret og omsætningen for William Demant Holding i årene 2004 til 2013. 
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Forholdet mellem revisionshonorar og omsætning 

Fra 2004 til 2005 steg revisionshonoraret med 9 %, og omsætningen steg med 10 %, hvilket betød, 

at forholdet mellem revisionshonoraret og omsætningen faldt med 1 %. I 2005 overgik William 

Demant Holding fra at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven til at aflægge regnskab efter 

IFRS. Stigningen i revisionshonoraret kan skyldes overgangen til IFRS, da kravene til revisors arbej-

de og dokumentation som tidligere anført steg betydeligt med implementeringen af de nye regn-

skabsstandarder.  

I 2006 steg revisionshonoraret med 13 %, og omsætningen steg med 8 %. Forholdet mellem disse 

steg derfor med 5 %, hvilket er den højeste pris målt forholdsmæssigt for den periode, vi undersø-

ger. Der er ikke i årsrapporten beskrevet nogen nævneværdige begivenheder, udover eventuelt 

lanceringen af et nyt produkt, som ikke burde påvirke revisionshonoraret, og vi kan derfor ikke 

forklare stigningen i revisionshonoraret på baggrund af de tilgængelige data. 

I 2007 faldt revisionshonoraret med 15 %, og omsætningen steg med 8 %, hvilket betød, at forhol-

det mellem disse faldt med 21 %. IFRS 7 om finansielle instrumenter: oplysninger blev implemen-

teret af William Demant Holding i det pågældende år. Faldet i revisionshonoraret kan skyldes, at 

William Demant Holding havde forhandlet nye aftaler med deres respektive revisorer, men der 

fremgår naturligvis ikke oplysninger til bekræftelse af denne antagelse i selskabets årsrapport. 
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I 2008 faldt revisionshonoraret med 5 %, og omsætningen faldt med 2 %, hvilket betød, at forhol-

det mellem disse faldt med 3 %. William Demant Holding implementerede ændringerne til IFRS 7. 

De foretog endvidere opkøb af virksomheder og aktiviteter for kr. 216,4 mio. Selskabet overgik 

ligeledes til én underskrivende revisor. Faldet i revisionshonoraret kan skyldes, at William Demant 

Holding overgik til én underskrivende revisor. Derimod har de foretagne opkøb ikke haft en synlig 

indvirkning på fastsættelsen af revisionshonoraret. Omsætningen faldt, og det kan skyldes, at fi-

nanskrisen ramte markedet det pågældende år. Finanskrisen kan muligvis også have påvirket revi-

sionshonoraret, grundet den skærpede konkurrence som presser prisen på revisionen. 

I 2009 faldt revisionshonoraret yderligere 13 %, og omsætningen steg med 6 %. Forholdet mellem 

disse faldt derfor med 18 %. William Demant Holding implementerede yderligere ændringer til 

IFRS 7 og IFRS 8 om driftssegmenter. De foretog opkøb af virksomheder og aktiviteter for kr. 286,6 

mio. Revisionshonorarets yderligere fald kan skyldes, at finanskrisen stadigt påvirkede markedet, 

og at William Demant Holding for at beskære sine omkostninger forsøgte at  presse deres revisor 

til at gå yderligere ned i pris. Derimod ser det ud til, at hverken opkøb eller yderligere detailkrav 

har haft synlig indflydelse på revisionshonoraret.  

I 2010 steg revisionshonoraret med 22 %, og omsætningen steg med 21 %, hvilket betød, at for-

holdet mellem disse steg med 1 %. William Demant Holding implementerede ændringer i IFRS 3. 

Selskabet foretog køb af virksomheder, andele og aktiviteter for kr. 806,1 mio. kr., hvilket set i for-

hold til deres omsætning var et betydeligt beløb. Både implementeringen af ændringerne i IFRS 3 

og opkøbene kan forklare den markante stigning i revisionshonoraret, da revisors arbejdsbyrde 

steg betragteligt i den sammenhæng, eftersom revisor skulle ud at hente yderligere dokumentati-

on i forbindelse med revisionen.  

I 2011 steg revisionshonoraret yderligere 25 %, og omsætningen steg med yderligere 17 %, hvilket 

medførte, at forholdet mellem disse steg med 7 %. Selskabet foretog opkøb af virksomheder og 

aktiviteter for kr. 330 mio. Stigningen i omsætningen skyldes, at William Demant Holding har eks-

panderet og har taget markedsandele på alle ”de vigtigste markeder”85. Stigningen i revisionsho-

noraret kan på samme vis til dels skyldes selskabets opkøb.  

                                                            
85 http://investor.borsen.dk/artikel/1/226738/william_demant-chef_naesten_alt_er_lykkedes_i_2011.html 
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I 2012 faldt revisionshonoraret med 11 %, og omsætningen steg med 6 %. Forholdet mellem disse 

faldt som følge heraf med 16 %. William Demant Holding foretog opkøb for kr. 682 mio. , hvilket 

står i stærk kontrast til faldet i revisionshonoraret. Som anført tidligere medfører opkøb typisk 

større krav til revisors arbejde og dokumentation, hvorfor revisionshonoraret på baggrund af dette 

ræsonnement burde være steget. Alligevel faldt revisionshonoraret, hvilket kan skyldes den hårde 

konkurrence på revisionsmarkedet, når revisionsvirksomhederne forsøger at få nye eller fastholde 

eksisterende kunder. 

I 2013 forblev revisionshonoraret det samme som året før, og omsætningen steg med 8 %, hvilket 

betød, at forholdet mellem disse faldt med 7 %, hvilket er det laveste revisionshonorar målt for-

holdsmæssigt i den periode, vi undersøger. Dette kan indikere, at William Demant Holding har fået 

en virkelig god pris på revisionen, hvilket enten kan skyldes, at William Demant Holding har lykke-

des med at prispresse revisor, eller at revisor har været i stand til at effektivisere arbejdsgange og 

dermed været i stand til at give en bedre pris uden at mindske revisors egen fortjeneste på opga-

ven. De implementerede endvidere IFRS 13 om dagsværdimåling og foretog opkøb af virksomhe-

der og aktiviteter for kr. 1,176 mia. Til trods for at William Demant Holdings egen situation var 

særdeles foranderlig, dvs. at omfanget af selskabets aktiviteter ændrede sig betydeligt, steg revisi-

onshonoraret ikke, hvilket til gengæld kan undre, men det skyldes muligvis som anført ovenfor 

den hårde konkurrence revisionsvirksomhederne imellem og som konsekvens heraf en bedre op-

nået aftale for William Demant Holding. 

5.11 Opsummering på analysens resultater 

Indledningsvist skal det nævnes, at vi som følge af vores videnskabsteoretiske valg ikke kan kom-

me frem til ”endegyldige sandhed” ud fra vores analyses resultater. Med dette mener vi, at de 

øvrige børsnoterede selskaber ikke nødvendigvis følger samme udvikling, som den vi har afdækket 

for de 10 børsnoterede selskaber, vi har taget udgangspunkt i. Desuden kan der være forhold, som 

ikke fremgår af årsrapporterne, som har indflydelse på selskabernes forhold, herunder revisions-

honoraret, som vi derfor ikke har haft mulighed for at analysere på. Vi har så vidt muligt med de 

data, vi har haft til rådighed, analyseret os frem til, hvilke faktorer der i perioden 2004 til 2013 har 

påvirket revisionshonoraret.  
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5.11.1 Konkurrencesituationen 

Konkurrencen i revisionsbranchen er i den periode, vi har undersøgt, blevet meget mere synlig. En 

af grundene til det er, at det fra 2005 blev muligt for de børsnoterede selskaber kun at benytte sig 

af én revisor. Vi kan da også se, at 10 af de 10 selskaber, vi har undersøgt, er gået over til én revi-

sor, formentlig fordi der kan være en besparelse at hente ved at samle hele sin revision hos et re-

visionsvirksomhed frem for to eller flere. Overgangen til én revisor har således efter vores vurde-

ring medført større konkurrence om kundernes revision. For nogle af selskaberne kan nævnes Co-

loplast i 2007, FlSmidth & Co. i 2006 og Tryg i 2006. Det er endvidere vores vurdering at overgan-

gen til én revisor kan spores direkte i revisionshonoraret, der er faldet som følge heraf. 

En anden grund til den øgede konkurrence i revisorbranchen er finanskrisen. Den skærpede kon-

kurrencesituation under finanskrisen, markedsformen er efter vores opfattelse blevet mere ho-

mogen,  har haft en synlig effekt på revisionshonoraret i nedadgående retning, formentlig fordi 

mange af de børsnoterede selskaber sendte deres revision i udbud. De børsnoterede selskaber var 

således mere tilbøjelige til at skifte revisor, såfremt dette kunne medføre en billigere pris. Vi me-

ner vi har kunnet spore et fald eller et stabilt niveau i revisionshonoraret på trods af den generelle 

mistillid under finanskrisen. 

Hvorvidt smertegrænsen i nogle tilfælde har været nået eller overskredet ved de undersøgte revi-

sionshonorarer er svært at vurdere. Vi kender ikke til revisionsvirksomhedernes omkostninger ved 

den enkelte opgave, hvorfor det ikke har været muligt at afklare det enkelte revisionshonorar rela-

tion til smertegrænsen. Dog kan vi tilføje, at overskridelse af smertegrænsen ikke er et fænomen, 

vi kan udelukke. Med mindre revisionshonoraret lå langt over smertegrænsen tidligere, og dermed 

at revisors avance på den enkelte opgave var enorm, er der således indikationer af, at revisions-

virksomhederne i visse tilfælde er kommet meget tæt på eller under smertegrænsen. Det er i den 

forbindelse vigtigt at huske, at incitamentet for at gå under smertegrænsen er det omdømme, 

som følger med den respektive opgave eller kunde, og dermed den afledte indtjening, og at opga-

ven ved en overskridelse af smertegrænsen således ikke set i et samlet perspektiv har givet under-

skud.  
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5.11.2 Kundernes egen foranderlige situation 

De børsnoterede selskaber har hver især foretaget en række opkøb eller frasalg af virksomheder, 

aktiviteter mv., som har krævet omstruktureringer i større eller mindre omfang. Vores analyse 

viser klart, at større opkøb eller frasalg inden finanskrisen har haft en væsentlig påvirkning på revi-

sionshonorarets udvikling, således at dette stiger ved store opkøb. Som eksempel herpå kan næv-

nes DSV ved opkøbet af Frans Maas i 2006, hvor revisionshonoraret steg med 53 % og Danske 

Bank ved opkøbet af Northern Bank fra Nordirland og National Irish Bank i 2005, hvor revisionsho-

noraret steg med 100 %. I kølvandet på finanskrisen, dvs. fra 2010 og frem, har det været betyde-

lig sværere at spore, hvilken effekt de enkelte selskabers opkøb og frasalg har haft. Således afspej-

lede selv store opkøb sig ikke ved en stigning i revisionshonoraret, idet at honoraret selv ved store 

var stabilt eller endda faldet i niveau. Som eksempel herpå kan nævnes FLSmidth & Co, da de op-

købte Ludowici til kr. 2,35 mia. i 2012. Denne ændring i udviklingen før og efter finanskrigen skyl-

des formentlig at konkurrencesituationen har været skærpet, og at revisor derfor ikke har været så 

fri i sin prisfastsættelse af revisionsopgaven. Særligt de seneste år, 2012 og 2013 samt til dels 

2011, er der endda en tendens til, at revisionshonoraret ikke ændrer sig. Dette kunne muligvis 

tyde på, at parterne - revisor og de børsnoterede selskaber - har indgået fastprisaftaler om revisi-

onsopgaven som et modsvar til den store økonomiske usikkerhed med videre der opstod under 

finanskrisen. 

Foruden opkøb og frasalg er der selvfølgelig en række andre faktorer, der kan have spillet en rolle i 

revisionshonorarets udvikling. Deriblandt kan nævnes omfanget og kvaliteten af de børsnoterede 

selskabers interne revision som en intern omstændighed, der kan have haft en effekt på den uaf-

hængige revisors revisionsarbejde. Selvom revisor naturligvis selv skal foretage en fyldestgørende 

revision, er det klart, at jo bedre kvalitet den interne revision har, desto lettere er den uafhængige 

revisors arbejde. Som et illustrativt eksempel herpå kan nævnes, at den interne revision har udar-

bejdet noget nødvendig dokumentation, som den uafhængige revisor herefter ikke selv behøver at 

indhente og/eller udarbejde, men kan nøjes med at kontrollere. Denne faktor har vi ikke haft mu-

lighed for at analysere på, fordi vi ikke kender omfanget og kvaliteten af den interne revision, som 

de børsnoterede selskaber muligvis har.  
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5.11.3 Stigende detailkrav 

Som anført i afsnit 2.3.1 om de enkelte IFRS-standarder, vil implementeringen af de forskellige 

standard i forskelligt omfang medføre mere arbejde og dokumentation for revisor. Analysen har 

imidlertid vist, at implementeringen af nye standard ikke altid afspejler sig direkte i revisionshono-

raret. Dog er der forskel på de forskellige standarder, og implementeringen af nogle standarder vil 

derfor tydeligere komme til udtryk end andre. 

Analysen har således vist, at størstedelen af de undersøgte børsnoterede selskaber ved overgan-

gen til IFRS oplevede en stigning i revisionshonoraret, som eksempel kan nævnes DSV  og Novo 

Nordisk. Hvorvidt IFRS blev førtidsimplementeret i år 2004 eller implementeret i år 2005, har ikke 

haft nogen betydning.  

Inden finanskrisen syntes revisionshonoraret generelt oftere at blive påvirket af implementeringer 

af nye IFRS-standarder. Dette skyldes formentligt, at revisionshonoraret i denne periode generelt 

havde flere udsving, og dermed også udsving som følge en ændring af revisionsopgavens omfang. 

Ved finanskrisens begyndelse og under finanskrisen var der en tendens til, at revisionshonoraret 

generelt var nedadgående, og de sidste år, er der en generel tendens til at salæret har stabiliseret 

sig, og det gjorde, at det ikke direkte kunne vurderes, om detailreguleringen skulle have en effekt 

på revisionshonoraret. Som eksempel kan nævnes Novo Nordisk, hvor man i 2013 førtidsimple-

menterede IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 og implementerede IFRS 13, der til sammen er omfattende 

standarder, men som ikke førte til stigning i honoraret - tværtimod var der et fald i det pågælden-

de år.  

5.11.4 Forholdet mellem revisionshonoraret og omsætningen 

Vi har taget dette sammenligningstal med for at give en idé om, hvor meget de børsnoterede sel-

skaber har betalt for deres revision målt i forhold til deres omsætning. Det er i analysen interes-

sant, at det for stort set alle de i analysen omhandlende, selskaber gør sig gældende, at dette 

sammenligningstal er lavest i slutningen af den periode, vi undersøger. Til eksempel kan nævnes 

Coloplast, DSV og Danske Bank. Dette betyder, at selskaberne igennem de sidste 10 år har opnået 

en bedre pris på deres revision i forhold til selskabernes omsætning - og dermed antageligvis i for-

hold til omfanget af deres aktiviteter. Der kan være forskellige årsager til dette, men de to mest 
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oplagte er, 1) at de børsnoterede selskaber har sendt deres revision i udbud og dermed som følge 

af konkurrencen har opnået en lavere pris på revisionen, og 2) revisionsvirksomhederne har effek-

tiviseret og dermed omkostningsminimeret deres arbejdsgange, således at de kan tilbyde en bedre 

pris på revisionsopgaverne, uden at formindske deres avance. Endelig kan der være tale om en 

kombination heraf, idet den ene årsag ikke udelukker den anden. 
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6. Diskussion 

I dette afsnit vil vi yderligere diskutere analysens resultater. Vi har i den forbindelse stillet følgen-

de fem spørgsmål. Spørgsmålene er formuleret efter resultatet af analysen forelå. Spørgsmålene 

udspringer altså direkte af vores resultater. 

6.1 Hvordan kan det være at revisionen er blevet billigere for kunden samtidig 

med at det er blevet dyrere at udføre revisionen? 

Vi har igennem vores analyse erfaret, at forskellige faktorer såsom detailkrav, kundernes egne 

foranderlige situation, konkurrencesituationen mv. har haft indflydelse på revisionshonoraret i 

både op og nedadgående retning. De forskellige faktorer har været mere eller mindre domineren-

de i forskellige perioder. Overordnet kan vi opdele  perioden, vi har undersøgt, i to delperioder. 

Den første delperiode er fra 2004 til finanskrisens frembrud i 2007/2008. Den anden delperiode er 

fra finanskrisen frembrud i 2007/2008 til den undersøgte periodes afslutning i 2013. I første delpe-

riode var det nemmere at se en sammenhæng mellem de enkelte faktorer og revisionshonoraret, 

mens det i den anden delperiode har været sværere at gennemskue, hvilke faktorer der har haft 

en direkte påvirkning på revisionshonorarets udvikling. Sagt med andre ord, så har det i den anden 

delperiode været vanskeligt at spore, de forskellige faktorer, der kunne forventes at påvirke hono-

raret, i revisionshonorarets udvikling. Der hersker ingen tvivl om, at konkurrencesituationen i revi-

sorbranchen er blevet skærpet i den anden delperiode, hvorfor prisen på revisionshonoraret også 

som udgangspunkt måtte forventes at falde. Samtidig har de stigende detailkrav gjort, at kravene 

til revisors arbejde og dokumentation er blevet større, og dette burde sædvanligvis afspejle sig i 

prisen, hvilket analysen imidlertid har vist ikke er tilfældet. 

FSR’s administrerende direktør Charlotte Jepsen har i denne sammenhæng udtalt følgende: 

“Revisorbranchen er over det seneste årti blevet pålagt en lang række nye krav til kvali-

tet, dokumentation og proces. Det betyder, at det at drive revisionsvirksomhed i dag er 

langt mere komplekst og ressourcekrævende, og det kræver en helt anden it-

understøttelse, end det gjorde tidligere”86. 

                                                            
86 Børsen, ”Prispres og nye regler giver bølge af revisorfusioner”. 
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Som Charlotte Jepsen udtaler, har de stigende detailkrav gjort, at revisionen i sig selv er blevet 

dyrere at udføre. Det er således paradoksalt, at revisionshonoraret i den pågældende periode ikke 

har fulgt udviklingen i detailkravene og dermed også er blevet dyrere. Det skyldes, som vi kom ind 

på i analysen, formentligt, at kunderne på grund af den økonomiske krise var ramt på pengepun-

gen. Virksomhederne var som følge heraf nødsaget til vurdere deres udgiftsposter, hvilket også 

inkluderede deres revisorregning. Derfor valgte virksomhederne at sende deres revision i udbud 

for at opnå en bedre pris. Konkurrencesituationen revisionsvirksomhederne i mellem om at få og 

fastholde kunder efter krisen er således blevet skærpet. Konkurrencesituationen har medført at 

revisionsvirksomhederne har måtte byde under den pris, de tidligere tog for en revision - uanset at 

opgaven er blevet dyrere at udføre. Dette har kunderne nydt godt af, og en del af kunderne, som 

før var meget loyale, har endda valgt at skifte revisor, formentlig fordi de kunne få en bedre pris. 

Charlotte Jepsen fra FSR udtalte i samme ombæring følgende: 

"Det er klart, at det har skabt en skærpet konkurrence, at virksomhederne i højere grad 

har sendt deres revisionsforretninger i udbud." 

I forlængelse heraf vil vi diskutere betydningen af de to fænomener, Winner’s curse og smerte-

grænsen, for revisionshonoraret.  

Winner’s curse er som nævnt i afsnit 3.4 et fænomen, som opstår ved den klassiske auktion såvel 

som en blind budrunde om en vare, i det her tilfælde revisionsopgaven. I revisorbranchen kender 

revisionsvirksomhederne de andre bydere, dvs. de andre revisionsvirksomheder, men ved ikke, 

hvad de andre konkret byder på en opgave. I det nuværende mere pressede marked er revisions-

virksomhederne mere piskede til at vinde den enkelte opgave. De er således formentlig mere til-

bøjelige til at byde ekstra lavt på en opgave for at forøge sine muligheder for at vinde revisionsop-

gaven. Den der vurderer opgavens værdi højest og dermed byder ind med den laveste pris, vil her-

efter vinde. Vinderen vil således i forhold til fænomenet winner's curse altid have overvurderet 

varen, og dermed budt for lavt. Den pågældende kunne jo have nøjes med at tilbyde en pris, der lå 

lige under den næstlaveste pris. Winner’s curse er altså ikke noget, revisionsvirksomhederne kan 

fravælge. Den opstår altid, når der er en budrunde, og når konkurrencen er hård, vil winner's curse 
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blive større. Winner’s curse i samspil med den hårde konkurrencesituation kan dermed være en 

medvirkende faktor til, at revisionshonoraret falder, på trods af at kravene til revisor stiger. 

Endvidere har smertegrænsen, som nævnt i afsnit 3.5, formentlig en effekt på revisionshonoraret 

for visse attraktive børsnoterede selskaber. Som vi nævnte i afsnittet, kan visse selskaber pynte på 

revisionsvirksomhedens kundeportefølje, hvilket har en række afledte fordele, og det er grunden 

til, at der kan være ræson i at gå under smertegrænsen for en revisionsvirksomhed. Rationalet bag 

det, at gå under smertegrænsen, er, at den prestige, som det enkelte selskab tilfører revisionsvirk-

somheden, medfører, at andre potentielle kunder vælger dem frem for en af deres konkurrenter. 

Revisionsvirksomhederne vælger på den baggrund at tage et tab på den prestigefyldte kunde for 

at få flere opgaver og dermed flere kunder. Denne taktik medfører, at revisionshonorarerne på 

enkelte selskaber vil falde - en udvikling der var tydelig blandt selskaberne i C20-indekset, som 

formentlig også må anses for nogen af de mest prestigefyldte selskaber, men som muligvis ikke 

ville genfindes, hvis man i stedet undersøgte revisorhonoraret for en række mindre selskaber, der 

ikke havde samme prestige.  Faldet i revisionshonoraret, som analysen har afdækket, er således 

måske ikke udtryk for den generelle udvikling i branchen, og det tab der lides på de enkelte store 

børsnoterede selskaber, hentes måske på andre forretninger. 

Endelig kan effektivisering af arbejdsgange medføre omkostningsreduktion fordi man bliver bedre 

til at udføre de enkelte processer og opgaver - den samme proces bliver billigere. Effektivisering 

kan således også være en faktor som spiller ind i forklaringen på, hvorfor honoraret bliver lavere, 

mens omfanget af revisionen bliver større. Hvis det enkelte revisionsvirksomhed formår at effekti-

visere, er det tab på honoraret, som analysen synes at afdække muligvis ikke et reelt tab, idet ef-

fektiviseringen internt i revisionsvirksomheden medfører, at avancen på den enkelte opgave er 

den samme. 

6.2 Kan lønudviklingen i revisorbranchen være med til at forklare udviklingen i 

revisionshonoraret? 

Som det fremgår af afsnit 4.2 lønudvikling, har vi kun data fra 2010 til 2013. Lønudviklingen var 

imidlertid opadgående i hele perioden, som vi har data fra. Dette står i kontrast til udviklingen i 

revisionshonoraret, da dette i henhold til analysens resultat var faldende i denne periode. Lønud-
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viklingen kan derfor ikke forklare, hvorfor revisionshonoraret har været faldende. Snarere bestyr-

ker lønudviklingen det bemærkelsesværdige ved, at revisionshonoraret falder samtidigt med, at 

omfanget af revisionen stiger. Hvis vi havde haft data for hele den undersøgte periode, havde det 

været mere relevant at inddrage lønudviklingen som en del af analysen. Havde vi haft data for hele 

perioden, kunne det muligvis have bidraget positivt til besvarelsen af vores problemformulering, i 

stedet for at være et forbehold til konklusionen. Selv hvis data fra 2004 til 2009 var kendt, ville det 

ikke ændre på, at lønningerne stiger mens honoraret falder i perioden 2010 til 2013. 

6.3 Er revisionshonorarets udvikling for de børsnoterede selskaber sammenlig-

nelig med omsætningsudviklingen for hele revisorbranchen? 

Sammenligner vi omsætningsudviklingen på revision og bogføring, jf. afsnit 4.3 for hele revisor-

branchen med revisionshonorarets udvikling for de børsnoterede selskaber fra vores analyse, så 

var det kun få af revisionshonorarerne, som tilnærmelsesvis fulgte omsætningsudviklingen for 

perioden 2006 til 2010, fx. kan nævnes GN Store Nord og William Demant Holding. Fra 2010 til 

2013 var der ingen af revisionshonorarerne der fulgte omsætningsudviklingen. Hvis omsætningen 

stiger, men honoraret faldet, kan det muligvis dokumentere at det, som revisionsvirksomhederne 

taber på de børsnoterede selskaber ved at byde under smertegrænsen, faktisk dækkes ind via an-

dre afledte opgaver, muligvis fra revision for klasse B-virksomheder. 

Det er vores vurdering, at dette skyldes den skærpede konkurrence som følge af finanskrisen, hvor 

revisionsvirksomhederne som nævnt tidligere går langt ned i pris på revisionen for at få højt profi-

lerede kunder. Dette kan være en af grundene til, at omsætningsudviklingen i kontrast til revisi-

onshonorarets udvikling var stigende for denne sidste periode efter finanskrisen. 

6.4 Hvordan kommer fremtidens detailkrav til at afspejle sig i revisionshonora-

ret? 

Der vil de kommende år allerede fra indeværende regnskabsår (2014) - blive implementeret flere 

detailkrav, og udviklingen ser således ud til på dette punkt at fortsætte, som den har været de 

sidste år. Som et eksempel på nye (og skærpede) detailkrav kan nævnes, at IASB igennem IFRS har 

ændret kontrolbegrebet, så virksomhederne risikerer at deres datterselskaber, joint ventures og 
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associerede selskaber bliver omkvalificeret, således at de skal medregnes anderledes i koncern-

regnskabet.  

Ligeledes er det planlagt, at der skal implementeres yderligere IFRS-standarder i 2016, 2017 og 

2018. Omfanget af disse standarder er store, hvilket faktisk har medført, at EU har udskudt im-

plementeringen af disse, der således oprindeligt skulle have været implementeret endnu tidligere.  

Der er altså ingen tvivl om, at et stigende detailkrav i fremtiden vil påføre revisor mere arbejde i 

forbindelse med den enkelte revisionsopgave. Det er derfor interessant at overveje, hvordan revi-

sionshonoraret vil udvikle sig på baggrund af vedtagelsen af flere og mere detaljerede krav til 

regnskabsudarbejdelse, selvom ingen naturligvis på forhånd kan sige med sikkerhed, hvordan ho-

noraret vil udvikle sig.  

Efter vores opfattelse kan følgende fire forskellige scenarier opstå:  

1. Det første scenarie er, at revisionshonoraret fortsætter med at falde, fordi konkurrencen 

om den enkelte kunde forbliver hård. Konkurrencen vil medføre, at revisor for at fastholde 

kunderne ikke vil tage mere for den enkelte revisionsopgave, selvom detailkravene øges 

betydeligt. 

2. Det andet scenarie er, at revisionshonoraret overordnet fortsætter med at falde, fordi kon-

kurrencen om den enkelte kunde forbliver hård. Konkurrencen vil medføre, at revisor for at 

fastholde kunderne som udgangspunkt ikke vil tage mere for den enkelte revisionsopgave. 

Til forskel fra første scenarie kan prisen på revisionen dog stige som følge af implemente-

ring af nye detailkrav. 

3. Det tredje scenarie er, at revisionshonoraret stiger, idet kunderne klarer sig bedre og ikke 

er lige så truet på likviditeten, som de var under finanskrisen. Konkurrenceelementet på 

markedet vil stadig medføre, at revisor på de enkelte revisionsopgaver ikke vil tage mere 

for revisionen ved implementering af nye detailkrav.  

4. Det fjerde scenarie er, at revisionshonoraret stiger, idet kunderne klarer sig bedre og ikke 

er lige så truet på likviditeten, som de var under finanskrisen. Til forskel fra tredje scenarie 

vil prisen på revisionen stige yderligere som følge af implementering af nye detailkrav. 
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 De fire scenarier skal ikke ses som udtryk for, at vi mener, at alle børsnoterede selskaber kommer 

til at følge det samme scenarie. Der er forskel på kunder, og derfor vil revisors tilbud på, hvordan 

revisor løser revisionsopgaven, variere fra kunde til kunde. Alle fire scenarier er som udgangspunkt 

mulige, men nogle er naturligvis mere sandsynlige end andre. Det er vores vurdering, at de første 

tre scenarier er de mest sandsynlige, men det er vanskeligt at fremhæves en af de tre.  

Blandt de analyserede selskaber var Novo Nordisk det eneste børsnoterede selskab, der havde 

førtidsimplementeret IFRS 10, 11 og 12 i regnskabsåret 2013. På trods af at omfanget af revisions-

opgaven må antages at være steget som følge af disse implementeringer, skete der ikke en stig-

ning i revisionshonoraret. At revisionshonoraret ikke steg for Novo Nordisk på trods af fortidsim-

plementeringen af de tre markante IFRS'er kan virke som et  skræmmeeksempel for revisor og den 

generelle offentlighed. For hvis honoraret er fastlåst, uanset at omfanget af revisionen stiger mar-

kant, kan revisor være bekymret for, om det kan blive ved med at være rentabelt at udføre revisi-

onsopgaver, og offentligheden kan være bekymret for, at revisor som offentlighedens tillidsrepræ-

sentant vil begynde at skære hjørner af deres arbejde, hvilket formentlig vil medføre at kvaliteten 

af revisors arbejde bliver dårligere, og at fejlprocenten bliver højere. Jo færre penge der er til rå-

dighed, des mere kan man frygte for kvaliteten af revisionen.  

 Det kan forestilles, at revisionshonoraret i den nærmeste fremtid vil udvikle sig efter en blanding 

af de to første scenarier, og dermed at vi ikke kommer til at se en stigning i revisionshonoraret. 

Dette betyder videre, at stigningen i detailkravene i den nærmeste fremtid ikke nødvendigvis vil 

afspejle sig i honoraret.  

Det kan frygtes at kvaliteten af revisionen forringes, hvis revisionshonorarets udvikling vil fortsæt-

te med at falde, idet fortsat fald i revisionshonoraret medfører, at revisionen vil blive mindre ren-

tabel. Det betyder, at revisionsvirksomhederne vil få mindre overskud/omsætning fra revisionsde-

len. Dette kan have den effekt, at revisionsvirksomhederne går fra at revisionen som hovedydelse 

til at have rådgivning som hovedydelse, og hvor revisionen så kun er en accessorisk ydelse, som er 

nødvendig at tilbyde for at fastholde kunden. Frygten er begrundet i, at revisor har færre ressour-

cer til den enkelte revision forudsat at midlerne, der opnås gennem rådgivning ikke er disponibel 

til revisionsarbejdet.  
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Det er imidlertid ikke vores forventning, at det ender som nævnt ovenfor, og det er der flere årsa-

ger til.  

Den ene er, at jo mindre rentabelt det bliver at lave revision, des færre vil fortsætte med at tilbyde 

at lave revisionen. Dermed vil der blive færre konkurrenter om opgaverne, selvom udbuddet ikke 

falder - revision er jo lovpligtigt. Når antallet af konkurrenter er blevet tilstrækkeligt lavt, vil revisi-

onshonoraret højst sandsynligt begynde at stige.  

En anden årsag er reguleringen fra EU. EU er meget fokuseret på, at revisor ikke skal blive afhæn-

gig af deres kunder, og derfor har de haft et forslag oppe at vende om, at man ikke må revidere 

den virksomhed, som man rådgiver. Dette ville betyde, at rådgivningsopgaver og revisionsopgaver 

skal adskilles, således at et revisionsvirksomhed ikke kan have begge opgaver for den samme virk-

somhed. Efterfølgende er der foretaget ændringer til det oprindelige forslag om en komplet adskil-

lelse af revision og rådgivning. Det nye forslag er vedtaget, og forventes implementeret i Danmark 

i løbet af 2016. 

 ”Den ny lovgivning betyder, bl.a. at der bliver indført et loft, således at den enkelte virksomhed 

kun må modtage andre ydelser end revision svarende til 70 pct. af revisionshonoraret (målt i gen-

nemsnit over en periode på tre år). De andre ydelser, som nu begrænses, kan f.eks. være forskelli-

ge andre erklæringer, rådgivning om regnskabsregler osv.”87  

Det vedtagende forslag vil betyde, at en række selskaber skal finde nye rådgivere. Som følge heraf 

vil revisionshonoraret formentlig stige, idet omsætningen fra rådgivningsopgaverne forventes at 

forsvinde i et eller andet omfang.  

6.5 Er der en reel grund til at være skræmt af lavere priser på revisionshonora-

ret? 

Vi har i vores redegørelse medtaget et afsnit om kontrol af revisor og regnskab, jf. afsnit 2.5. Dette 

har vi gjort for at kunne sammenholde resultaterne af kvalitetskontrollen og regnskabskontrollen 

med udviklingen i revisionshonoraret. 

                                                            
87http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser-

2014/Nye%20EU%20regler%20vedtaget 

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser-2014/Nye%20EU%20regler%20vedtaget
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser-2014/Nye%20EU%20regler%20vedtaget
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Før vi begynder at sammenligne antallet af fejl og mangler i årsrapporten med revisionshonorarets 

udvikling, er det vigtigt igen at pointere, at regnskabskontrollerne bliver foretaget efter en forud-

gående risikovurdering af, hvor der er størst sandsynlighed for at afdække fejl. Resultaterne af 

kontrollerne kan således ikke tages som et generelt udtryk for årsrapporternes kvalitet og mang-

ler. 

Tallene fra 2005 til 2008 indeholder både årsrapporter og delårsrapporter, da de tilgængelige data 

for disse år ikke er opdelte. Fra 2009 til 2012 har vi kun medtaget årsrapporter, da alene årsrap-

porter er genstand for analyse i afhandlingen . Nedenstående søjlediagram88 viser resultatet af 

regnskabskontrollen i de pågældende år. Da der ikke er foretaget det samme antal kontroller hvert 

år, er det vanskeligt at sammenligne årene med hinanden på baggrund af dette diagram.  

 

Som det fremgår af diagrammet, afdækkede regnskabskontrollen i 2009 rigtig mange væsentlige 

fejl i de undersøgte regnskaber. Det er vores vurdering, at denne stigning i antallet af væsentlige 

fejl ikke skyldtes, at revisionshonoraret faldt i dette år, men derimod det valgte fokusområde for 

regnskabskontrollen. I 2009 var et af fokusområderne værdiansættelse af aktiver, og finanskrisen 

indtræden var gået hårdt udover værdien af aktiver. Nedgangen i værdierne var imidlertid ikke 

                                                            
88 https://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Rapporter/Fondsraadets-redegoerelser.aspx 
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afspejlet i årsrapporterne dette år, og fejl i værdiansættelsen af aktiver var således den primære 

årsag til, at der blev konstateret væsentlige fejl. 

For bedre at kunne sammenligne de enkelte år indbyrdes, opstilles nedenfor et søjlediagram over 

den procentmæssige fordeling mellem de tre mulige udfald af kvalitetskontrollen. 

 

Som det fremgår af ovenstående grafik, har der i seks år ud af otte været flere årsrapporter med 

fejl end uden blandt de undersøgte årsrapporter, og i to år har antallet af årsrapporter med væ-

sentlige fejl oversteget antallet af regnskaber med ingen fejl og overtrædelser og regnskaber med 

overtrædelser uden betydning for investorernes beslutningstagen til sammen.  

Udover 2009, som beskrevet ovenfor afdækkede regnskabskontrollen af årsrapporter for 2011 

tillige væsentlige fejl i over 50% af de undersøgte årsrapporter. Vi kan imidlertid ikke på baggrund 

af vores analyse forklare, hvorfor der netop dette år var så forholdsvis mange fejl.  

Derudover fremgår det af ovenstående graf, at 2012 var det år i regnskabskontrollens levetid indtil 

videre, hvor der var flest årsrapporter uden fejl og overtrædelser samt færrest med væsentlige 

fejl. Det bemærkes i den forbindelse, at 2012 - sammen med 2013 - i henhold til vores analyse var 

det år, hvor forholdet mellem revisionshonorarets størrelse og omsætningen var lavest for den 

undersøgte periode. 
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Udover regnskabskontrollens resultater har vi tillige undersøgt resultatet af revisortilsynets kvali-

tetskontrol af revisorer89. Hvor regnskabskontrollen undersøger produktet af revisors arbejde, 

undersøger kvalitetskontrollen revisor selv og processerne for revisors arbejde. Det er først de 

senere år, at offentliggørelsen af kvalitetskontrollens resultater har været opdelt efter størrelsen 

af den undersøgte revisors virksomhed og året for den foretagne kontrol, og disse tal kan således 

ikke anvendes til at undersøge en udvikling i kvalitetskontrollens resultater. Da vi undersøger 

børsnoterede selskabers årsrapporter, er det efter vores opfattelse mest relevant at undersøge 

kvalitetskontrollens resultater i forhold til revisorer, der beskæftiger sig med børsnoterede selska-

ber. Vi har derfor valgt alene at se på tallene fra såkaldte PIE-revisionsvirksomheder (revisionsvirk-

somheder der reviderer børsnoterede selskaber).  

I 2011 blev der kontrolleret 46 revisorer fra PIE-revisionsvirksomheder, heraf blev 34 revisorer ikke 

sanktioneret. De resterende 12 revisorer, der var genstand for kontrol blev indbragt for revisor-

nævnet. De 12 revisorer blev indbragt for følgende forhold: 3 for mangelfulde eller forkerte erklæ-

ringer, 3 for manglende dokumentation, 2 for mangelfuld planlægning eller udførelse af opgaven, 

2 for forhold vedrørende going concern, 1 for manglende uafhængighed/dokumentation herfor og 

1 for andre forhold.  

I år 2012 blev der kontrolleret 114 revisorer fra PIE-revisionsvirksomheder, heraf blev 108 reviso-

rer ikke sanktioneret. De resterende seks revisorer blev indbragt for revisornævnet. I 2012 var for-

holdene som revisor blev indbragt for følgende: 3 forhold af mangelfulde eller forkerte erklærin-

ger, 3 forhold af manglende dokumentation og 1 forhold vedrørende going concern. Tallene for 

2011 og 2012 kunne indikere, at kvaliteten af revisors arbejde har forbedret sig markant. Da vi kun 

har tal for to år, og da forskellen er så markant, som den er, skal forskellen formentlig også forkla-

res med andre forhold, herunder tilfældigheder.  

For så vidt angår kvalitetskontrollen, er datagrundlaget for spinkelt til, at vi kan sige noget om ud-

viklingen i forhold til udviklingen i revisionshonoraret. For så vidt angår regnskabskontrollen, viser 

tallene ikke en jævn udvikling i opadgående eller nedadgående retning. Det er således vanskeligt 

at drage en generel konklusion vedrørende forholdet mellem revisionshonorarets størrelse og an-

tallet af fejl i regnskaberne. Henset til at der var færrest væsentlige fejl og fejl i det hele taget i 

                                                            
89 http://revisortilsynet.dk/file/430959/revisortilsynets-redegorelse2012.pdf 
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2012, og at vores analyse af revisionshonoraret samtidigt viste det laveste honorar - sammen med 

2013 - er der dog ikke grundlag for at antage, at et lavt revisionshonorar medfører flere fejl. Der er 

således i forhold til kvaliteten af revisors arbejde ikke umiddelbart grund til at være skræmt af re-

visionshonorarets nedadgående udvikling. 

6.6 Opsummering på diskussion 

Som vi kom ind på allerede inden analysen, frygtede vi en forringet kvalitet af revisionen, som føl-

ge af en nedadgående udvikling i revisionshonoraret. 

Resultaterne fra analysen viste en nedadgående udvikling i revisionshonorarerne for perioden ef-

ter finanskrisens frembrud. Udviklingen sammenholdte vi med undersøgelserne fra regnskabskon-

trollen og kvalitetskontrollen, og vi er ikke overbeviste om, at faldet i revisionshonorarerne har 

været medvirkende til flere fejl og mangler i årsrapporterne.  
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7. Konklusion 

Som det fremgår af afsnit 1.5.1, er den videnskabsteoretiske tilgang i denne afhandling kritisk rea-

lisme. Vi mener, at vi med den valgte videnskabsteori til dels kan sætte os i en statsautoriseret 

revisors sted. Grunden til dette er, at en statsautoriseret revisor har en kritisk tilgang til revisions-

opgaven på samme måde som vi har haft en kritisk tilgang til analysegrundlaget.  

Revisor skal forholde sig kritisk til det bevis og den dokumentation, som revisor har indhentet, og 

på den baggrund tilkendegive, hvorvidt årsrapporten er retvisende. Ved revision opnår man en høj 

grad af sikkerhed for, at årsrapporten er retvisende. Det betyder omvendt, at årsrapporten stadig 

kan indeholde væsentlige fejl og mangler. Der kan således være forhold, som revisor ikke har af-

dækket eller ikke har haft mulighed for at undersøge. Ved revisionspåtegninger er der derfor altid 

risiko for, at regnskabet ikke er retvisende, på trods af de omfattende krav der stilles til revisors 

arbejde og dokumentation. Revisionen giver dermed en betinget konklusion. 

Det samme gør sig gældende for afhandlingen. Vi har medtaget de teorier, de faktorer og den em-

piri, der efter vores opfattelse var nødvendig for at besvare vores problemformulering, og vi har 

forholdt os kritisk hertil. Der er dog mulighed for, at der er forhold, som vi ikke har afdækket eller 

har haft mulighed for at undersøge, og som kunne påvirke vores analyse, diskussion og besvarelse 

af problemformuleringen og dermed ændre vores konklusion. Vi kan derfor ikke med sikkerhed 

sige, at vores resultater er endegyldige. Vi er på den måde påvirket af vores valg af videnskabsteori 

og må erkende, at vores konklusion er begrænset af genstandsfeltets ontologi og epistemologi. 

Det betyder, at den viden, vi kan udlede af vores analyse, er afhængig af konteksten, og dermed 

opnår vi en betinget konklusion. 

På trods af ovenstående, mener vi dog, at vi igennem vores analyse er kommet frem til nogle re-

sultater, der kan besvare nedenstående problemformulering: 

En analyse af hvilken betydning konkurrencesituationen, kundernes egne foranderlige situatio-

ner samt de stigende detailkrav til revisors arbejde og dokumentation har for revisionshonora-

ret, og hvorledes dette afspejles i revisionshonoraret for børsnoterede selskaber igennem de 

sidste 10 år. 
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Analysen har afdækket, at konkurrencesituationen utvivlsomt har en betydning for revisionshono-

raret. På baggrund af analysen er det vores opfattelse, at følgende tre faktorer til sammen har 

defineret konkurrencesituationen i den undersøgte periode: 

 At det i 2005 blev muligt at overgå fra to eller flere revisorer til én revisor 

 At finanskrisen brød frem i 2007/2008 

 At flere selskaber sendte deres revisionsopgaver i udbud 

Igennem vores analyse af ti børsnoterede selskaber fra C20-indekset, jf. afsnit 5, har vi konstate-

ret, at konkurrencesituationen i revisorbranchen i den undersøgte periode har sat revisionshono-

raret under stort pres. Desuden har vi konstateret, at konkurrencesituationen har ændret sig i lø-

bet af perioden, og at dette i vidt omfang kan tilskrives ovennævnte tre faktorer. Disse faktorer 

har på hver sin måde sat præg på konkurrencesituationen og har derved afspejlet sig i revisions-

honoraret. 

På baggrund af analysen kan det konkluderes, at den undersøgte periode for så vidt angår konkur-

rencesituationen skal opdeles i to perioder, henholdsvis før og efter finanskrisens begyndelse. In-

den finanskrisen var konkurrencesituationen mindre hård, da de børsnoterede selskaber havde 

lille fokus på prisen for revisionsopgaven, og dermed havde revisionsydelsen karakter af et hete-

rogent produkt. Da finanskrisen brød frem, ændrede konkurrencesituationen sig. Der kom stor 

fokus på pris og mindre fokus på hvilket revisionsvirksomhed, der udførte revisionen, og derfor 

blev revisionen et homogent produkt. 

Den forskellige konkurrencesituation i de to perioder afspejlede sig i revisionshonoraret, idet revi-

sionshonoraret i den første periode, hvor konkurrencesituationen var mindre, var let stigende, 

mens revisionshonoraret i den anden periode var faldende eller stagneret. 

For at sætte konkurrencesituationen i perspektiv, er det interessant at nævne, at forholdet mel-

lem revisionshonoraret og omsætningen i slutningen af den undersøgte periode er på det laveste 

niveau for stort set alle analyserede selskaber. Dette er en klar indikation af, at de børsnoterede 

selskaber har opnået en bedre pris på deres revision, og at konkurrencesituationen er skærpet. 
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Kundernes egne foranderlige situationer har ligeledes en betydning for revisionshonorarets udvik-

ling. Vi har i analysen erfaret, hvornår de børsnoterede selskaber har foretaget opkøb og frasalg. 

Synligheden af kundernes egne foranderlige situationer på revisionshonoraret har dog været vari-

erende. I forhold til kundernes foranderlige situation har analysen afdækket, at det er relevant at 

opdele den undersøgte periode i to perioder. Frem til finanskrisens begyndelse syntes opkøb og 

frasalg at have en meget dominerende betydning for udviklingen i revisionshonoraret. Opkøb af-

spejlede sig i honoraret således, at det år, hvor opkøbet var gennemført, steg revisionshonoraret, 

for året efter at falde til et lavere niveau igen. Efter finanskrisens begyndelse har vi naturligvis i 

årsrapporterne stadig kunne erfare både opkøb og frasalg, men handlerne har ikke som før finans-

krisen medført en stigning i revisionshonorarets udvikling. Her forblev revisionshonoraret enten 

stabilt eller faldt en smule. Det er således vores opfattelse, at revisionsvirksomheder i nogle situa-

tioner undlod at forhøje deres revisionshonorar, til trods for store opkøb. For størstedelen af op-

købene i denne periode har vi således ikke kunne se en direkte afspejling i revisionshonorarets 

størrelse. 

For så vidt angår de stigende detailkrav, har de utvivlsomt påført større krav til revisors arbejde og 

dokumentation. Revisors omkostninger ved at udføre den enkelte revisionsopgave er således ste-

get som følge af de stigende detailkrav. Vi har i vores analyse måtte konstatere, at den 10-årige 

periode, vi undersøger, også i forhold til detailreguleringen kan opdeles i to perioder. Den første 

periode er, som tidligere nævnt, fra 2004 frem til starten af finanskrisen. I denne periode har vi set 

stigninger i revisionshonoraret, samtidig med at der er blevet indført nye detailkrav. Vi mener på 

den baggrund, at der er belæg for at sige, at de stigende detailkrav har afspejlet sig i revisionsho-

norarets udvikling. Den anden periode er fra finanskrisens begyndelse og frem til 2013, hvor vores 

undersøgelse slutter. For denne periode har de stigende detailkrav ikke medført et højere revisi-

onshonorar, som de gjorde i første periode. 

Samlet set har analysen vist, at konkurrencesituationen, kundernes egen foranderlige situation 

samt de stigende detailkrav alle er faktorer, der har en betydning for revisionshonoraret. Det er 

forskelligt hvor stor deres betydning er. Analysen har dog vist, at det til forklaring af faktorernes 

betydning for revisionshonoraret er relevant at opdele den undersøgte periode i to perioder.   
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Indtil finanskrisen afspejlede de enkelte faktorer sig direkte i revisionshonoraret. Det kunne såle-

des aflæses i revisionshonoraret, hvornår nye standarder blev indført, ligesom ændrede aktiviteter 

som følge af opkøb eller frasalg afspejlede sig. 

Under og efter finanskrisen blev konkurrencen skærpet, hvilket medførte faldende priser, og fryg-

ten for at miste kunder afspejlede sig i revisionshonoraret. I denne periode faldt priserne således, 

til trods for at de omfattende detailkrav er blevet flere og flere, og at de udførte revisioner derfor 

er blevet mere komplekse og ressourcekrævende. På samme vis afspejlede opkøb og dermed de 

børsnoterede selskabers egen foranderlige situation sig ikke i revisionshonoraret. 

På den baggrund synes konkurrencesituationen - i hvert fald i krisetider - at være den domineren-

de faktor for revisionshonorarets udvikling. 
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8. Perspektivering 

Som en naturlig forlængelse af afhandlingen, og i særdeleshed diskussionen ville det være interes-

sant at se på reguleringen af ikke-børsnoterede selskaber for samme 10-årige periode. Klasse B-

virksomheder har i samme periode oplevet konkurrencesituationen spidse til på samme måde som 

børsnoterede selskaber. De har i denne periode også været nødt til at omstrukturere deres selska-

ber for at forbedre deres konkurrenceevne, og dermed har de ligeledes stillet større forventninger 

og krav til revisor. Situationerne er sammenlignelige. Det skyldes, at revisionen i de senere år er 

blevet mere kompliceret, i takt med at der er sket en forøgelse af de arbejdshandlinger, revisorer-

ne skal udføre ved en revision. Denne forøgede regulering bunder i en generel mistillid til de finan-

sielle markeder ovenpå blandt andet den finansielle krise og enkeltstående sager som fx. IT-

Factory. Som en logisk følge heraf, bør dette medføre en stigning i revisionshonoraret, og dette 

forventes at fortsætte de kommende år, da IFAC har flere forslag i støbeskeen. Som følge af denne 

mistillid, er behovet for en revision og værdien af revisors erklæring, blevet mere tydeliggjort. Det-

te ses, når virksomheder skal have kreditaftaler hos pengeinstitutter og leverancer fra leverandø-

rer. 

For klasse B-virksomheder er en revision både omfattende og omkostningsfuld. Det kan diskute-

res, om det er den optimale løsning for disse virksomheder at anvende en revision, da denne i vis-

se tilfælde kan være kompliceret. På denne baggrund har FSR udviklet en ny erklæringsstandard 

kaldet “en udvidet gennemgang” for små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Denne standard 

blev vedtaget ved lov nr. 1232 af 18. december 2012 om Ændring af årsregnskabsloven og revisor-

loven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v.) og trådte i kraft 

den 1. januar 2013. Denne lov giver SMV’er mulighed for at vælge mellem en revision og en udvi-

det gennemgang. 

En udvidet gennemgang er nemlig en lempelse af revisionspligten for SMV’er. 

En udvidet gennemgang er altså en erkendelse af, at revision er blevet (for) dyr for SMV’er, så der-

for ville det være interessant at undersøge, om de stigende detailkrav har medført en stigning i 

revisionshonoraret i samme periode, som afhandlingen har beskæftiget sig med.  
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10. Bilag 
Bilag A - Mailkorrespondance med FSR 
 
Spørgsmål: 
Dato: 22. juli 2014 
”Kære Stine,  
 
Jeg har pr. dags dato forsøgt at komme i kontakt med dig via telefon. Dog uden held. Jeg skriver 
fordi en kammerat og jeg skriver cand.merc.aud-speciale. Specialet omhandler revisionshonora-
rets udvikling i c20-indekset, siden 2004. I den forbindelse skal vi bruge noget lønstatistik for revi-
sorer, netop for at have et solidt argument til vores analyse. Jeg kan se på jeres hjemmeside at 
man som virksomhed kan købe sig adgang til din analyse, men da vi hverken er en virksomhed 
eller har midlerne til det, ville vi høre, om det var muligt at få adgang til jeres lønstatistik? Det hele 
vil selvfølgelig være i en god sags tjeneste. :)  
 
 
Vi er lidt på bar bund, hvis ikke du har mulighed for at hjælpe os. Der findes umiddelbart ikke an-
dre lønstatistikker på dette område, hvorfor det vil blive svært at kunne færdiggøre vores analyse.  
 
Med venlig hilsen,  
 
Mads Nikolaj Ipsen og Christian Hinca Carlsen 
 
CMA-studerende på CBS” 
 
Svar: 
Dato: 26. juli 2014 
”Hej Christian, 
Jeg kan desværre ikke hjælpe jer, da mine lønstatstikker er forbeholdt virksomheder, der er med-
lem af FSR. 
I kunne prøve at kontakte Danmarks Statistik. 
Held og lykke. 
Venlig hilsen/Best regards 
Stine Marott Normann 
Analytiker/Analyst 
Stine Normann Lønanalyse” 
  
+45 42 55 20 00 
www.stinenormann.dk 
 

  

tel:%2B45%2042%2055%2020%2000
http://www.stinenormann.dk/
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Bilag B - Mailkorrespondance med Dansk Statistik 
Dato: 22. Juli 2014 

 

“Christian Carlsen 

Nørre Boulevard 130 st. th 

4600 Køge 

60388819 

 

chr2407@gmail.com 

Emne: Lønstatistik for revisorer fra 2004 til i dag. 

 

Spørgsmål: 

Kære medarbejdere hos Danmarks Statistik. Jeg sidder og skriver speciale som revisor, og kan sim-

pelthen ikke finde nogen lønstatistik for revisorer i Danmark i perioden 2004-2013. Det er en vigtig 

del af min analyse i sidste ende. Kan i hjælpe? Kan kontaktes på mail. På forhånd tak.” 

 
Svar: 
 
Dato: 23. juli 2014 
 
”Kære Christian Carlsen 
  
Tak for din mail. Lønstatistikken blev omlagt med virkning fra 2009, så sammenhængende data 
tilbage til 2004 foreligger ikke. I Statistikbanken www.statistikbanken.dk/SLON21 er der data fra 
2010 til 2012 under arbejdsfunktion 2411 ”Revisions- og regnskabscontrollerarbejde” i tabel-
len www.statistikbanken.dk/LON07  er der under 241 arbejdsfunktionen ”Virksomhedernes orga-
nisation og økonomi” . En mulighed er FSR’s lønstatistik, jf, http://www.fsr.dk/  under emnet 
 ”Værktøjer”. 
  
Med venlig hilsen 
  
Kristian Hjulsager 
Informationsservice og Bibliotek 
European Statistical Data Support - din genvej til europæisk statistik” 
 

mailto:chr2407@gmail.com
http://www.statistikbanken.dk/SLON21
http://www.statistikbanken.dk/LON07
http://www.fsr.dk/



