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Executive Summary

Due to the financial crisis, the European Commission decided that the independence of the

auditors had to be discussed. This led to a Green Paper on audit policy in 2010. The

commission found it necessary that the public confidence to the auditors was reestablished.

Four years later this has resulted in a new regulation which is a major intervention in the audit

market in Denmark as well as the rest of Europe.

The main objectives for the Commission were to reestablish trust in the auditors as well as

heightening the audit quality and the competition on the audit market. The commission was of

the opinion that the Big Four; Deloitte, PwC, KPMG and EY, were getting too big and that

there were no possibility for smaller audit firms to penetrate the market for Public Interest

Entities.

The focus of the Green Paper and the following regulation were on mandatory firm rotation

and prohibition of non-audit services, as these were the biggest interventions in auditor’s

work. The Commission received several responses to the Green Paper as multiple parties

would be affected by the regulation.

The main focus of this thesis is the consequences of the regulation regarding firm rotation and

non-audit services. It is discussed what impacts the regulation will have on the audit market

and whether the Commission achieved the goals set in the Green Paper. The regulation has

received mixed responses, and it is unclear whether the regulation actually enhances

independence, or if it will primarily result in a bigger workload and increased cost for the

implicated parties.

Plenty of questions remain as the regulation is up for discussion in each member state. The

regulation sets a minimum for firm rotation and non-audit services, but it is left to each

member state to either strengthen the regulation or soften it within the limits. Furthermore, a

discussion on the definition of Public Interest Entities will take place in Denmark, as the law

is significantly stricter here.
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1. Problemfelt og metodevalg

1.1. Indledning

Revisors primære rolle er at agere offentlighedens tillidsrepræsentant. En påtegning fra en

tredjemand på regnskabet skaber større tillid til de finansielle oplysninger og er belæg for

mange investorers ageren i markedet. Hvis denne tillid svækkes, kan det medføre store

konsekvenser for hele det finansielle system.

”En revisor, der udfører opgaver omfattet af § 1, stk. 2, skal være uafhængig af den
virksomhed, som opgaven vedrører, og må ikke være involveret i virksomhedens
beslutningstagning.” (§ 24, Revisorloven 2008)

Med finanskrisens indtog i 2007-2009, og dertil medførende konkurser blev der i den

offentlige debat både i Danmark og Europa sat større fokus på revisors rolle. Det ledte, til at

man i EU-kommissionen indledte undersøgelser af revisors ageren og hvorledes man i den

forbindelse kunne genskabe en del af den tillid til revisorerne, der var blevet svækket gennem

debatten.

Undersøgelsen mundede i oktober 2010 ud EU-kommissionens Grønbog ”Revisionspolitik:

Læren af krisen”. Grønbogen er et forordningsforslag, der sætter fokus på revisors rolle og

uafhængighed. Det er denne Grønbog der har resulteret i et egentlig lovforslag, der blev

godkendt i EU-parlamentet i april 2014.

Grønbogen tilbage fra 2010 var omfattende og berørte mange aspekter og mulige lovmæssige

indgreb i forhold til styring af revisors ageren og muligheder. Selve lovforslaget dette er

mundet ud i er væsentlige kortere, og har fokus på revisors sociale og uafhængige rolle over

for investorer og markedet generelt. Formålet er at genskabe tilliden og styrke de allerede

gældende regler, samt ensarte reglerne, da de nuværende bliver fortolket vidt forskelligt i

medlemslandene.

De væsentligste punkter i forslaget vedrører tvungen rotation samt en stramning af hvilke

handlinger revisor må foretage sideløbende med den lovpligtige revision. Reguleringen kom

kun til at ramme virksomheder af offentlig interesse på trods af at kommissionen oprindeligt

havde lagt op til at alle potentielt kunne blive omfattet. Forordningsforslaget mødte mange og

blandede holdninger, og høringssvarende var mange, dette skyldes, at der er rigtig mange

interessenter indblandet. De væsentligste indsigelser mod forordningen gik på, at
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omkostningerne for både revisionsfirmaer og virksomhederne ville stige markant, samt at

selve kvaliteten i revisionen ville forværres. Revisionen har for mange virksomheder meget

høj værdi, da de kender udfordringerne og eventuelle branchespecifikke udfordringer. Det

skal holdes for øje, at alle interessenter på den ene eller den anden vis har en økonomisk

interesse at varetage, og dette vil uden tvivl være afspejlet i høringssvarene. På trods af

kritikken og den megen modstand Grønbogen mødte, blev der i 2011 fremsat et egentligt

forslag til en egentlig forordning, der indeholdt mange af de samme krav som Grønbogen

lagde op til.

Ændringerne der nu er godkendt vil inden for en årrække vende op og ned på det

revisionsmarked vi kender i dag. I afhandlingen vil konsekvenserne af de indgreb der nu er

vedtaget blive belyst og analyseret. På denne baggrund vil det blive undersøgt hvorvidt EU-

kommissionen med den vedtagne forordning har opnået det de ønskede i først omgang med

Grønbogen. Herudover vurderes det relevant at undersøge hvorledes revisionsbranchen nu

modtager forordningen og hvilke udfordringer dette skaber for den gode revision.

1.2. Problemformulering

EU-kommissionens vedtagne forordning skaber en masse debat og usikkerheder fremadrettet

specielt for revisorerne men også virksomhederne. Firmarotation og udførelse af andre

ydelser end revision er de to mest gennemgribende ændringer branchen og markedet står

overfor. På denne bagrund lyder afhandlingens overordnede problemformulering således:

 Hvilken indvirkning vil lovændringerne få for danske revisionsfirmaer? Og vil disse

være medvirkende at tilliden til revisionsbranchen genoprettes?

Til at besvare hovedspørgsmålet i afhandlingen vil følgende underspørgsmål ligeledes

besvares:

 Hvorledes defineres revisors uafhængighed?

 Hvem og hvorledes reguleres revisors uafhængighed?

 Hvad var EU-kommissionens formål med Grønbogen: Læren om krisen?

 Hvorledes er den endelige forordning udformet i forhold til Grønbogen?

 I hvor stor grad opfylder den endelige forordning i praksis det formål EU-

kommissionen havde med Grønbogen?
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 Hvilken indvirkning forventes den endelige forordning at få på de implicerede?

1.3. Afgrænsning

Med udgangspunkt i den føromtalte problemformulering, er det nødvendigt at foretage

enkelte afgrænsninger, disse defineres i nærværende afsnit.

Afhandlingen vil udelukkende dække danske indvirkninger af det europæisk vedtagne

direktiv. Dette medfører, at der ikke tages højde for hvordan den påvirker hele den

europæiske/globale revisionsbranche. Der vil blive berørt emner omkring internationale love

og retningslinjer, da disse i mange henseender vil være tæt på danske regler samt, at det er

disse regler der ligger til grund for EU-kommissionens arbejde.

Der vil endvidere ikke blive foretaget analyse af hele forordningens påvirkning på

revisionsbranchen i Danmark. Analyser vil udelukkende blive foretaget på skærpede

uafhængighedskrav samt på firmarotation. Resterende dele af forordningen vil blive nævnt og

kommenteret i det omfang det har relevans for opgaven.

Der tages i afhandlingen ikke højde for interessenternes udbytte af den nye forordning men

udelukkende på revisionsvirksomhedernes og til dels virksomhederne/klienter, da det er disse

der i videst muligt omfang bliver berørt at forordningen. Forordningen er mere til gavn for

interessenterne og i deres interesse at denne indføres, hvorfor dette ikke vurderes interessant i

samme omfang.

Den danske lovgivning behandler revisors uafhængig i flere aspekter. Der vil være fokus på

RL § 24-25 samt dertilhørende vejledninger og bekendtgørelser, der understøtter disse. Anden

lovgivning er der afgrænset fra, da denne ikke har noget formål i forhold til opgavens

problemformulering.

Der foretages en tilgrænsning i forhold til at de eneste selskaber der omfattes af opgaven Er

virksomheder af offentlig interesse. Effekten på andre virksomheder behandles ikke.

1.4. Metodevalg

Overordnet set vil afhandlingens videnskab teoretiske synsvinkel blive set ud fra en deduktiv

vinkel, da der tages udgangspunkt i generel empiri og teori. Tilgangen til afhandlingen er

deskriptiv i og med der foretages indledende beskrivelser af baggrunden for EU-
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kommissionens forordning samt det vedtagne lovforslag, endvidere vil der blive foretaget en

teoretisk gennemgang af allerede eksisterende teorier bag uafhængighed. Dette vil

efterfølgende blive analyseret for at kunne konkludere på afhandlingens problemformulering.

(Andersen 2008)

Empirien der er blevet indsamlet til brug for afhandlingen, har i høj grad været kvalitative

data, i form af faglitteratur, diverse artikler, lovgivning samt et enkelt interview. Brugen af

kvantitative data har primært været i form af FSR analyser og undersøgelser samt EU-

kommissionens høringssvar. Den indsamlede empiri vurderes at være tilstrækkeligt

sammensat til at kunne give en velbegrundet analyse af de mulige konsekvenser og de

udfordringer revisionsbranchen står over for i årene frem.

Ud over allerede eksisterende empiri er der som før omtalt foretaget et interview, for

yderligere at belyse branchens syn på EU-kommissionens tiltag. Der er foretaget et personligt

interview, da det vurderes, at den øvrige empiri giver tilstrækkelig viden om baggrunden for

forordningen. Interviewet er alene brugt for at uddybe holdninger og eventuelt få nye sat

vinkler på. Interviewet er udført som delvist struktureret, da der før interviewet er udført, er

indhentet empiri, der er medførende til, at der er opnået en god viden om emnet, og at det som

føromtalt udelukkende anvendes for at opnå en dybere forståelse. Der er forud for interviewet

udarbejdet en interviewguide indeholdende de væsentligste punkter der søges afdækket. Der

er foretaget interview med Jesper Møller Christensen1 der er partner i PwC, og sidder i FSR’s

Udvalg for revision af offentlig virksomhed som viceformand. Det er i Jespers position som

viceformand han har udtalt sig, hvorfor der er ikke tale om holdninger fra PwC. Jesper er

endvidere ikke talsmand for FSR hvorfor enkelte synspunkter kan være udtryk for en

personlig holdning, der ikke nødvendigvis er i tråd med FSR’s officielle holdning.

Det er endvidere forsøgt at få et interview med FSR’s formand Jens Otto Damgaard, men da

han var bortrejst var dette ikke muligt. Herudover er Kristian Koktvedgaard fra Dansk

Industri kontaktet for at få industriens synspunkt på forordningen, han har dog ikke svaret på

henvendelsen. Der er i stedet anvendt høringssvar fra Dansk Erhverv samt enkelte artikler

hvorved erhvervslivets holdninger i det omfang det er vurderet relevant tilstrækkeligt

inddraget.

1 Resumé af interviewet fremgår af Bilag 1
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1.5. Opgavens struktur

I den teoretiske udredning vil der blive redegjort for den nuværende regulering og lovgivning,

for at skabe en indledende forståelse af revisors virke. Der redegøres for de krav, der er til

revisor i forhold til at fremstå uafhængig og være offentlighedens tillidsrepræsentant. Der

foretages en beskrivelse af begreberne forventningskløft og principal-agent teorien, der

danner grundlag for en dybere forståelse af de senere analyser af EU kommissionens

bevæggrunde for øget regulering. Endvidere foretages der en teoretisk gennemgang af

begrebet uafhængighed, dette anvendes i analyserne for at identificere, hvorvidt EU

kommissionen har opnået deres mål og skal endvidere give læseren forståelse af

kompleksiteten og de mange variabler, der alle skal gå op i en højere enhed.

Herefter vil der i analyseafsnittet blive set på indholdet af forordningen og historikken herfor.

Analyseafsnittet er delt op i tre hovedområder. En beskrivende del der kaster lys over

historikken og EU kommissionens formål og hensigter. Herefter analyseres udviklingen fra

Grønbogen til den endelige forordning og der drages konklusioner på hvorvidt de opnåede det

de havde sat sig for. Selve teorien inddrages ikke, da der udelukkende analyseres på de

oprindelige hensigter og tanker i forhold til hvor forordningen endte. Tredje og sidst

analyseres konsekvenserne for revisionsbranchen og de reviderede virksomheder. Der tages

her udgangspunkt i teorien, og drages endelige konklusioner.
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1.6. Kilder

Afhandlingen tager som før omtalt, primært udgangspunkt i kvalitative data i form af

regulering, faglitteratur med videre, disse er alle sekundære data. Afhandlingens overordnede

emne er fagligt belyst og veldokumenteret gennem mange undersøgelser og diskussioner de

senere år, hvorfor det vurderes relevant at anvende den allerede eksisterende empiri.

Herudover anvendes der primære data i form af interview.

I afhandlingens analyserende dele er der dels anvendt veldokumenterede analyser og faglige

artikler samt eget tilvirket interview. Det er vurderet, at de sekundære kvalitative data

hovedsageligt har en høj validitet, grundet der er tale om reguleringer, lovtekster og udtalelser

fra eksperter på området. De anvendte teoretikere vil være til dels forudindtaget, dog er disse

anerkendte og har været anvendt i mange år og i mange henseender, hvorfor validiteten ikke

vurderes væsentligt svækket.

I forhold til det foretagne interview vil der kunne forekomme en del subjektivitet grundet

forskellige interesser mellem brancher. Den udvalgte person er dog bedt om ikke at udtale sig

på vegne af egne holdninger, men på baggrund af den organisation de står bag. Den udvalgte

respondent vurderes at være valid og er ofte benyttede i lignende sammenhænge.
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2. Teoretisk udredning

2.1. Principal-/agent teori

Principal-agent teorien vurderes at finde anvendelse i forhold til vurderingen af revisors

uafhængighed, der er sat spørgsmålstegn ved fra EU-kommissionens side ved indførelsen af

strengere krav til revisor. Teorien vil blive anvendt i forhold til en konkret vurdering af om

revisors uafhængighed set ud fra en principal-agent teoretisk synsvinkel vil være styrket efter

indførelsen af forordningen.

Samfundet har gennem tiden udviklet sig fra at hver mand ejede sit ejet til store internationale

koncerner. Det har medført, at ejerne er kommet længere og længere væk fra den daglige

ledelse og mistet følingen med den daglige drift af alle led. Ejerne må derfor uddelegere den

daglige drift til en ledelse, der dermed ansættes for at varetage ejernes interesser. Dette kan

forklares ud fra principal-/agent teorien. Helt grundlæggende er principal-/agent teorien

relationen mellem to parter, hvor agenten bliver ansat af principalen. I den følgende teoretiske

udredning vil principalen primært være benævnt som ejer og agenten er et udtryk for ledelsen.

Ejeren giver ledelsen beslutningskompetence til at råde over ejerens økonomiske aktiver. Det

helt overordnede formål for en hver ledelse er at sikre et godt cash-flow i virksomheden til

aflønning af ledelsen samt udbytte til ejeren. I dette forhold kan der opstå interessekonflikter,

da ejernes interesser og ledelsens interesser ikke nødvendigvis er de samme i en

beslutningsproces.

Da ejerne i de større koncerner er kommet langt væk fra den daglige drift og derfor ikke er

fuldt ud informeret, ansætter ejerne en revisor som kontrolforanstaltning, for at sikre at

ledelsen arbejder ud fra ejernes interesser, og ikke blot optimerer ud fra egen vinding.

2.1.1. Revisors rolle ud fra en principal/agentteoretisk vinkel

Da ledelser til enhver tid må antages at ville opretholde størst mulige frihedsgrader og

muligheder for at maksimere eget udbytte i forhold til ejerne, vil ledelsen have interesse i at

frembringe regnskabsinformation, der tilgodeser deres interesser. Ejerne derimod vil have

interesse i information, der tilgodeser deres overordnede målsætning om at kunne maksimere
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deres eget udbytte (Elm-Larsen 2013, s. 68). I dette asymmetriske informationsforhold opstår

behovet og hele eksistensgrundlaget for revisor.

Ansættelsen af revisor er ikke kun med til at sikre at ledelsen arbejder efter ejernes mål, men

vil samtidig sikre at lovgivning overholdes. Hermed vil det føromtalte principal-/agent

forhold blive udvidet med en agent.

Modellen med to agenter kan grafisk vises således:

Figur 1: Principal-/agent teorien (Egen tilvirkning med inspiration fra: Elm-Larsen 2013)

Ejerne indgår derfor kontrakt med to agenter, hvoraf den ene – lederen – typisk vil være

incitamentsaflønnet ud fra virksomhedens resultat, mens den anden agent – revisoren –

ansættes til at kontrollere den første agent, og vil typisk være aflønnet uafhængigt af

selskabets resultater således, at begge agenter ikke har samme incitament.

Det er væsentligt for ejeren, for at kunne tillægge revisorens arbejde værdi, at denne er

uafhængig af både ejeren og ledelsen, samt at revisor er kompetent. For at dette kan ske, er

det derfor af væsentlig betydning at revisors aflønning ikke giver incitament til fejlagtig

rapportering for at optimere egen nytte. Risikoen for at et samarbejde finder sted mellem de to

agenter for at optimere begges udbytte vurderes ud fra en revisionsmæssig vinkel aldrig, at

ville kunne finde sted. Dette skyldes, at det vil være brud på uafhængigheden samt tilliden til

revisors hverv og vil kunne medføre store konsekvenser for revisionsvirksomheden. Ledelsen

vil måske optimere deres udbytte på kort sigt, mens revisoren bliver nødt til at tænke mere

langsigtet, hvilket minimerer ovenstående risiko.
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I store danske virksomheder har ejerne nedsat bestyrelser og/eller revisionsudvalg til at

kontrollere revisors arbejde og for at sikre at uafhængigheden hos revisor er intakt. Dette

behov er opstået, da ejeren har en stor interesse i at revisorernes uafhængighed ikke er

kompromitteret.

Det har derfor medført, at man i Danmark ofte taler om den danske model i en toleddet

ledelsesstruktur.

Figur 2: Principal-/agent teori inklusiv revisionsudvalg (egen tilvirkning)

I den danske model vil det være generalforsamlingen, der er principalen. De vælger to agenter

dels bestyrelsen dels revisoren. Herudover indgår bestyrelsen også som principal i forholdet

til direktionen, der vil være den sidste agent.

Revisionsudvalg som begreb blev indført i 2008 som et ekstra værn for at sikre revisors

uafhængighed. Det er udelukkende PIE-virksomheder, der er omfattet af bestemmelserne

herfor. Revisionsudvalg består af flere eller alle bestyrelsesmedlemmerne samt én uafhængig

af virksomheden med erfaring og kompetencer inden for regnskab og revision. Revisorlovens

§ 31 definerer hvilke opgaver og roller et revisionsudvalg skal påtage sig.
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 overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen,

 overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem, risikostyringssystemer og

eventuelle interne revision fungerer effektivt,

 overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet, det konsoliderede regnskab m.v.

og

 overvåge og kontrollere revisors uafhængighed, jf. lov om godkendte revisorer og

revisionsvirksomheder § 24, herunder særligt leveringen af yderligere tjenesteydelser

til virksomheden.

En anden afgørende funktion revisionsudvalget har, er at det er udvalget, der skal indstille en

revisor til udnævnelse på generalforsamlingen. Dermed er det altså udelukkende

revisionsudvalgets ansvar at vurdere, hvilken revisor der er mest kompetent til opgaven, og

dermed revisionsudvalget der tager den overordnede vurdering af revisors uafhængighed.

Af ovenstående figur er revisionsudvalgets rolle i principal-/agentforholdet vist, ud fra

hvorledes de vælges og deres overordnede funktion.

2.2. Forventningskløften

Der har i kølvandet på finanskrisen ofte været diskussioner af revisors arbejde i medierne, da

det har været svært for offentligheden at forstå, hvorfor revisorerne ikke gjorde opmærksom

på, at mange virksomheder, der senere gik konkurs var nødlidende, men i stedet var givet en

blank påtegning. Det har givet mere næring til den ofte omtalte forventningskløft i forhold til

revisors arbejde.

Forventningskløften opstår som følge af uoverensstemmelser mellem det arbejde revisor

udfører og det offentligheden forventer de udfører, for at leve op til god revisionsskik. Det er

væsentligt at revisorerne er gennemsigtige i deres arbejde således, at offentligheden har de

rigtige forventninger og ikke forventer urimelige handlinger, der undergraver revisors arbejde.

Forventningskløften kan inddeles i to, henholdsvis rimelighedskløft og præstationskløft.
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Figur 3: (Bøg, Kiertzner 2007, s. 15)

Rimelighedskløften kommer ofte til udtryk i form af manglende viden i offentligheden. En

revision er baseret på stikprøver og derfor giver en påtegning også kun høj grad af sikkerhed

for, at der ikke er væsentlig fejlinformation, hvor det ofte er offentlighedens opfattelse, at

revision giver absolut sikkerhed for regnskabsinformationerne. Dertil lagt, at såfremt ledelsen

foretager besvigelser, er det væsentligt sværere for revisor at opdage hvorfor offentlighedens

opfattelse må være at betragte som urimelig. Et forhold man i FSR er meget opmærksom på.

Det er ifølge FSR ligeledes denne kløft, der har givet næring til EU om at stramme op på

reglerne omkring revisors uafhængighed.

”Tag f.eks. EU-kommissionens indgreb mod revisorbranchen, som alene beror på ikke-

dokumenterede påstande om, at der er et generelt problem med revisors uafhængighed. Vi

har valgt den konstruktive og dialogsøgende tilgang.” (Jepsen 07/09-2012)

Charlotte Jepsen mener endvidere, at på trods af at revisorerne i de fleste af alle revisioner

leverer det arbejde, som der lovmæssigt er krav om, at revisorerne fortsat kan blive bedre til at

kommunikere: ”Men det betyder ikke, at revisor ikke kan blive bedre. Faktisk viser det ganske

tydeligt, at revisor har en stor opgave i forhold til at fortælle, hvad den blanke påtegning

betyder, og hvordan man skal forholde sig til den.” (Jepsen 12/01-2012)

Præstationskløften kan deles yderligere op. Offentligheden har igen en opfattelse af hvad

revisorerne som minimum bør gøre og der opstår dermed en kløft i forhold til hvad den

gældende regulering tilsiger. Herudover er der de tilfælde hvor revisor simpelthen ikke lever

op til sine forpligtelser hvorved der opstår en kløft i forhold til det udførte arbejde og

minimumskravene.
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Afhandlingen vil primært være fokuseret omkring rimelighedskløften, da det er denne der har

lagt grunden for en mistillid til revisor.

2.3. Uafhængighedsteori

Uafhængighed er en gammel diskussion, der med jævne mellemrum får spalteplads. Der er

flere teoretikere der gennem årene har beskrevet og defineret begrebet, og som med tiden har

vundet indpas og anerkendelse. Inden den nuværende lovgivning gennemgås, foretages der en

gennemgang af nogle af de mest kendte og anerkendte teoretikeres diskussioner af revisors

uafhængighed. Flere aspekter af revisors uafhængighed der i dag er indarbejdet i

lovgivningen, blev allerede berørt af disse.

Uafhængighed blev først rigtig berørt af R.K. Mautz og Hussein A. Sharaf i 1961i bogen ”The

philosophy og auditing”, i 1988 tog David Flint diskussionen op igen, og med afsæt og

inspiration i Mautz og Sharaf beskrev han mere dybdegående mulige implikationer ved

uafhængighed samt forholdsregler, der burde være revisor for øje i bogen ”Philosophy and

principles of auditing”. Sidenhen har flere teoretikere givet deres besyv med på

uafhængighedsteorien. I nærværende afhandling vil der dog fokuseres på ovenstående, da de

har været nogle af de tidligste og toneangivende i debatten.

2.3.1. Mautz og Sharaf

Indtil Mautz og Sharaf beskrev uafhængighed ud fra en teoretisk synsvinkel havde revision

været en praktiskbaseret profession. Mautz og Sharaf understreger at uafhængigheden er

meningsløs, såfremt rengskabs læser ikke tillægger revisors uafhængighed værdi:

”This is to say that real independence is of little value if those who read an auditor’s report

refuse to acknowledge that independence does exist.” (Mautz, Sharaf 1993, s. 247)

Ifølge Mautz og Sharaf er der to overordnede aspekter i revisors uafhængighed, henholdsvis

praktisk uafhængighed (Practitioner-Independence) og professionsuafhængighed (Profession-

Independence).
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2.3.1.1. Praktisk uafhængighed

Den praktiske uafhængighed er beskrevet ved at være den praktiserende revisor i forhold til

en konkret kunde. Det er revisors ageren og laden i forhold til klienten og de opgaver der skal

udføres, hvor uafhængigheden skal være intakt.

Mautz og Sharaf fremhæver to parametre der påvirker uafhængigheden, selvhjulpenhed og

den særlige betydning denne har for revisors påtegning. Den selvhjulpne uafhængighed

sammenlignes med andre hverv, såsom psykologer og advokater, hvor beslutninger tages på

baggrund af en professionel vurdering og ikke påvirkes af klienterne. Det væsentligste er, at

revisor opretholder integriteten i erhvervet og tager sit ansvar alvorligt, ellers vil revisors ord

miste sin værdi.

Det andet parameter, den særlige betydning revisors påtegning har fået, dækker over hele

revisionsarbejdet og er noget af det allermest grundlæggende. Det er yderst vigtigt, at revisor

er uafhængig ved afgivelsen af en påtegning, da mange interessenter tillægger den høj værdi

og handler derefter. Såfremt interessenterne ikke kan stole på revisors uafhængighed, har

påtegningen ingen værdi.

Mautz og Sharaf mener, at såfremt ovenstående skal have værdi, er det yderligere væsentligt

for revisor at forstå hvilket pres og hvilke faktorer der har betydning for uafhængigheden. De

inddeler uafhængigheden i tre dimensioner:

 Planlægningsuafhængighed (Programming Independence)

 Undersøgelsesuafhængighed (Investigative Independence)

 Rapporteringsuafhængighed (Reporting Independence)

Planlægningsfasen – er grundstenen i uafhængigheden og er den første proces hvor

uafhængigheden kan blive truet. Det er her væsentligt for revisor, at han holder sig uden for

påvirkning fra den reviderede virksomhed eller andre og frit kan vælge revisionsteknik – og

metode. Der opstilles nogle guides til, hvorledes revisor kan bibeholde sin uafhængighed i

denne del af processen, også indeholdende guides til hvor revisor skal være opmærksom.

Det er væsentligt for revisor at holde ledelsen uden for indflydelse, da denne kan have

interesse i at flytte fokus væk fra områder med højere risiko samt flytte revisors fokus hen på

områder i organisationen, de ønsker revisor skal se på. Dette er helt grundlæggende
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modstridende med uafhængighed, hvorfor det er væsentligt revisor forholder sig neutral i

udarbejdelsen af revisionsplanen.

Yderligere er det væsentligt at revisor ikke påvirkes af eventuel manglende

samarbejdsvillighed i forhold til de udvalgte procedurer, revisor skal igen være neutral over

for ledelsen og stå fast på planen, da ledelsen kan have incitament til at være

usamarbejdsvillige.

Det sidste Mautz og Sharaf kommer med vedrørende udefrakommendes forsøg på at påvirke

planlægningsfasen. Dette kan for eksempel være forsøg på at få revisor til at udføre arbejde,

der er irrelevant for revisionen for at fjerne fokus fravæsentlige og penible områder for

ledelsen.

Undersøgelsesuafhængigheden – er dækkende over selve revisionsprocessen. Det vil sige at

revisor skal holde sig uafhængig af involverede parter i selve undersøgelsesfasen. Her gælder

nogle af de samme guides som i planlægningsfasen, det er altså af væsentlig betydning at

revisor ikke lader sig påvirke af ledelsen i denne fase. I lighed med planlægningsfasen sætter

Mautz og Sharaf guides op for undersøgelsesuafhængigheden.

Væsentligt for revisor er at der er fri adgang til alt materiale der skulle behøves i forbindelse

med revisionen. Dette gælder også for relevante medarbejdere, der skulle opstå behov for at

konsultere. Dette er det grundlæggende i hele revisors arbejde med at verificere

virksomheders regnskabsdata, hvorfor denne åbenhed er en nødvendighed. Dette kræver at

alle involverede parter er samarbejdsvillige. Samarbejdet med ledelsen og medarbejdere er

væsentligt for at revisor kan opnå den regnskabsinformation, der er påkrævet. Det er dog en

svær balancegang for revisor at vurdere en ledelses samarbejdsvillighed, da de såfremt de

ønsker at skjule noget, er dem det muligt, og det kan være svært for revisor at opdage. Som

tidligere beskrevet er det væsentligt for revisor at holde sig til revisionsplanen og undgå at

blive påvirket af hvad ledelsen ønsker. Ledelsen kan forsøge at skabe en fælles accept af et

område gennem argumenter og løst bevis, eller ved at lede revisors opmærksomhed over på

noget helt andet. Derfor skal revisor konstant være opmærksom på ledelsens eventuelle

skjulte intentioner.



20 | S i d e

Det sidste Mautz og Sharaf understreger i undersøgelsesuafhængigheden, er personlige

interesser. Dette er et afgørende punkt, da såfremt der forekommer personlige interesser, kan

visse områder eller personer udelades af revisionen og dermed vil uafhængigheden svækkes.

Rapporteringsuafhængigheden – knytter sig direkte til revisors endelige rapportering. Her er

det vigtigt for revisor at alle fundne forhold rapporteres korrekt og at revisor ikke bliver

påvirket af hvad virksomheden ønsker der skal rapporteres. Mautz og Sharaf udtrykker det

meget rammende:

”…You tell us what to do and we’ll tell you what we can write in our report; you tell us what

you want us to say in our report and we’ll tell you what we have to do.” (1993, s. 249)

I lighed med ovenstående dimensioner sætter Mautz og Sharaf også nogle guides til

rapporteringsuafhængigheden op. Revisor skal ikke føle sig forpligtet over for ledelsen i

forhold til loyalitet for så at modificere sin påtegning. Revisor skal forblive objektiv og

rapportere de forhold, der er identificeret. Mange års samarbejde kan måske skabe en vis form

for empati for kunden og en fælles forståelse af, hvad der kan tåles der rapporteres, det er dog

ikke revisors opgave eller ansvar at sikre at ledelsens egne interesser forfølges.

Ydermere pointeres det at væsentlige uoverensstemmelser ikke må udelades af den formelle

rapportering og i stedet medtages i en mere uformel/ej offentliggjort rapportering, såsom

revisionsprotokollatet. Dette vil udelukke interessenter for væsentlig regnskabsinformation

og hvis dette bliver praksis, vil påtegning få mindre værdi og dermed svækkes revisors

uafhængighed.

En anden faktor i rapporteringen er selve sproget. Revisor skal anvende et let forståeligt sprog

samt formulere sig så faktuelt som muligt. Man kan let tænke sig til at en ledelse ønsker en

mere mild formulering end problemstillingen ligger op til, for at sikre at regnskabslæser ikke

får fuld information om omfanget, og derved fremstår virksomheden bedre.

Til sidst lægges der vægt på at revisor skal stole på sin egen dømmekraft og ikke lade sig kue

af en ledelses eventuelle forsøg på at underminere revisors rapportering. Dette kræver

uddannelse og kompetencer, og mod til at modstå ledelsens ønsker. (Mautz, Sharaf 1993, s.

247-251)
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2.3.1.2. Professionsuafhængighed

Professionsuafhængigheden er grundlæggende beskrevet som den måde offentligheden anser

revisorer som, kort fortalt revisors image. Det er altså den måde offentligheden tænker og

agerer ved omtalen af revisorer. Såfremt den generelle offentlige holdning i forhold til

revisions professionen er svækket eller ikke tilstedeværende, vil den praktiske uafhængighed

ligeledes miste sin værdi for den enkelte revisor.

Der er rigtig mange faktorer der spiller ind på, hvorledes revisorers uafhængighed opfattes i

samfundet. Dette kan både være private faktorer som samfundsmæssige faktorer. Kender man

en revisor privat, som man har høje tanker om, kan dette være med til at styrke ens holdninger

i forhold til hele branchen, men ikke nødvendigvis. Som tidligere nævnt er personlige

relationer et væsentligt brud på den praktiske uafhængighed, hvorfor man skal ud og have

tiltro til en fremmed revisor, og den væsentligste indflydelse på ens tro på dennes

uafhængighed er skabt i samfundet. En af de store meningsdannere er medierne, de har en stor

gennemslagskraft og når ud til den brede befolkning. Det vil påvirke revisorers image og

dermed tiltroen til professionen, såfremt medierne i større omfang dækker erhvervsskandaler

negativt. For de i befolkningen der ikke kender en revisor privat eller har været i kontakt

arbejdsrelateret med en, vil den samfundsmæssige holdning være den altoverskyggende i det

første samarbejde.

En revisor er altså i høj grad afhængig af den samfundsmæssige opfattelse. Såfremt denne er

negativ, vil revisors arbejde blive tillagt mindre værdi, dette vil være upåagtet af, at revisor

måske har udført sit arbejde til perfektion efter alle forskrifter. Revisorer er, ligesom andre

erhverv, underlagt sensationsnyheder, hvorfor medier og samfundet generelt diskuterer

samfundsmæssige negative forhold fremfor de positive, hvorfor det sjældent vil være de

positive aspekter af en revision der rammer debatten men i højere grad de aspekter, hvor det

er gået galt, dette medfører en generel negativ stemning over for erhvervet i bevidstheden.

Mautz og Sharaf kommenterer en manglende kontrolinstans, som man for eksempel ser det

hos dommere. Det er ikke muligt for offentligheden eller interessent at få en second opinion

på et regnskab, altså en revision nummer to, da det jo er virksomheden der betaler og ikke vil

være interesseret heri uden at være til deres egen vinding. Hvorimod der i retssystemet er

mulighed for at anke til en højere instans, der så gennemgår alt materiale igen. Endvidere

påtager revisorerne sig en rådgiverrolle, der altid har haft en gængs tanke om at være inden
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for deres område af kompetence. Dette er medvirkende til at sløre begrebet uafhængighed i

samfundet. Ydermere har revisorer en økonomisk interesse i den reviderede virksomhed, da

de betaler revisor for ydelsen, dette er igen i modsætning til for eksempel retssystemet, hvor

det er offentligheden, der betaler dommeren og dermed eliminerer man denne

interessekonflikt. Det kan være svært for en tredjemand at forstå forholdet mellem revisor og

klient og dermed vurdere uafhængigheden. Mautz og Sharaf påpeger endvidere, at såfremt

den samfundsmæssige tiltro til revisors uafhængighed minimeres til et niveau, hvor ikke

reviderede data har lige så stor betydning som reviderede data, vil revision blive overflødig.

Det er professionen som der bærer ansvaret for at samfundets holdning og opfattelse at

hvervet ændres og opfattes som god som muligt, således, at der kommer samfundsmæssig

værdi i revisors arbejde.

Mautz og Sharaf er af den overbevisning at professionsuafhængigheden er den væsentligste i

forhold til at sikre en høj tiltro til revisors arbejde og dermed er den vigtigste set fra revisors

synspunkt. Dette vil dog kun kunne opnås via en høj solidarisk praktisk uafhængighed fra

alle. Dette vil sikre at professionen som helhed ikke lider negativ omtale og derigennem kan

højne integriteten og tiltroen i samfundet.(Mautz, Sharaf 1993, s. 247, 251-255)

2.3.2. David Flint

David Flint har som tidligere nævnt bygget videre på Mautz og Sharaf’s begreber og

definitioner på uafhængighed. Flint er af den overbevisning, at såfremt revisor afviger fra dets

ideal, så vil det have en negativ effekt på uafhængighed. Flint opstiller fem parametre, der

vurderes at være væsentlige i forhold til at beskrive de påvirkninger, der er på revisors

uafhængighed, disse vil blive uddybet:

 Personlige kvaliteter

 Personlige relationer

 Finansielle interesser og afhængighed

 Undersøgelses- og rapporteringsfrihed

 Organisatorisk status

Endvidere understreger Flint at ”… independence is the means to an end and not the end

itself.” Hvilket vil sige, at det fra tid til anden kan være nødvendigt at afvige fra

uafhængigheden for at kunne færdiggøre revisionen. Revisor kan afvige fra uafhængigheden
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såfremt tilstrækkeligt revisionsbevis kan frembringes af anden vej. Han understreger dog at

absolut uafhængighed bør være målet. (Flint 1988, s. 63)

2.3.2.1. Personlige kvaliteter

De væsentligste karakteristika for en revisor er ifølge Flint, redelighed og karakterstyrke,

hvilket alle revisorer bør være i besiddelse af. Endvidere beskriver han at revisor kan være

nok så kompetent og teknisk dygtig, hvilket også er vigtige træk, men hvis han ikke besidder

redelighed vil den samfundsmæssige værdi af hans arbejde og vurderingen af hans

uafhængighed være underordnet. Herudover skal revisor have karakterstyrke til at modstå

pres ude fra i forbindelse med for eksempel svære beslutninger, som kan have konsekvenser

for de involverede parter. Det vigtigt at revisor ikke bukker under for pres fra ledelsen eller

andre i omgivelserne således, at rapporteringen bliver forkert eller revisionen ikke bliver

fyldestgørende. Såfremt revisor fremstår svag og let påvirkelig vil uafhængigheden igen blive

svækket uagtet revisors rent faglige kvalifikationer.

De personlige kvaliteter, som beskrevet, kan være ekstremt svære at definere eller foreskrive,

det vil derfor til enhver tid være svært at vurdere fyldestgørende om revisor besidder disse

kvaliteter. Det er dog ikke nok at flertallet af revisorerne besidder disse kvaliteter, da den

samfundsmæssige opfattelse baseres på hele professionen og et broddent kar hurtigt kan blive

ekstrapoleret op på hele professionen. Derfor er professionen som helhed ansvarlig for at sikre

at redelighed og karakterstyrke er tilstedeværende. Flint beskriver redelighed og

karakterstyrke som værende idealet for revisorerne og den væsentligste faktor for at sikre

absolut uafhængighed. (Flint 1988, s. 64)

2.3.2.2. Personlige relationer

Flint pointerer at personlige relationer er et afgørende punkt for revisor, der opstår

interessekonflikter såfremt relationerne er for tætte. Han fremsætter overordnet set tre facetter

af personlige relationer, der potentielt vil kunne svække revisors dømmekraft.

Han fremhæver familiære forhold, såsom ægtefælle, forældre eller børn, som værende de

mest åbenlyse personlige relationer. Det kan være svært for revisor at forblive objektiv og

uafhængig hvis en i familien har en økonomisk interesse i den reviderede virksomhed. Den

familiære er relativt nem at identificere, den virkelige udfordring ligger i hvornår
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bekendtskaber er så stærke at båndene eventuelt er stærkere end de familiære og derved også

truer revisors uafhængighed.

Herudover pointerer han at revisor selvfølgelig bør afstå fra at revidere en virksomhed hvor

en medarbejder, leder med flere, har en økonomisk interesse og deltager i revisionen, da dette

også åbenlyst vil få påvirkning på revisors objektivitet.

Til sidst fremhæver han problematikken omkring modtagelsen af gaver, tjenester eller andet

der kan give revisor en fordel fremfor andre. Modtagelsen af sådanne kan både ubevidst og

bevidst medføre til en ændring i revisors syn på det reviderede. Revisor kan blive mere

positivt indstillet, uagtet hvad hensigten fra giver har været. Selv små gaver der for revisors

vedkommende ikke influerer på hans syn på det reviderede, kan opfattes anderledes af

tredjemand, hvorfor uafhængigheden set ude fra alligevel er svækket betydeligt.

De personlige relationer og vurdering heraf er derfor i nogle tilfælde svære for tredjemand at

vurdere, hvorfor det i lighed med de personlige kvaliteter er meget op til revisors egen

dømmekraft. Det kræver at de personlige kvaliteter som redelighed er til stede før end

tredjemand kan stole på revisors vurdering og ageren. (Flint 1988, s. 64-65)

2.3.2.3. Finansielle interesser og afhængighed

Flint beskriver i det tredje parameter hvorledes revisors finansielle interesser og afhængighed

kan have indvirkning på revisors uafhængighed. Det er åbenlyst at revisors indstilling over for

den reviderede virksomhed vil ændre sig, da der opstår en interessekonflikt. Det er væsentligt

at have for øje, i lighed med modtagelsen af gaver, hvorledes brugeren ser på denne konflikt.

Der kan sagtens tænkes i situationer hvor de økonomiske interesser er gensidige og endda

uvæsentlige for revisor, men her er det væsentligt også at overveje hvordan brugeren af

regnskabet ser forholdet. Flint tager udgangspunkt i fem situationer, som han vurderer, er de

mest typiske:

 Investeringer af revisor

 Lån af revisor

 Fastlæggelse af revisionshonorar

 Revisors begunstigelse

 Uforholdsmæssig afhængighed af revisionskunden
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Investeringer af revisor – kan uden tvivl medføre, bevidst eller ubevidst, at revisors indstilling

ændres. Såfremt revisor har økonomiske interesser i den reviderede virksomhed, vil denne

sandsynligvis blive påvirket heraf i arbejdet og vil stille sig mindre kritisk. Revisor skal

objektivt og upartisk rapportere alle forhold der måtte fremkomme under en revision, dette vil

kunne tilsidesættes fra revisors side, såfremt han vil kunne lide økonomiske tab. Uagtet

revisors økonomiske interesse og størrelsesorden heraf, vil en hver form for investering være

svært foreneligt med uafhængighed set fra tredjemands synsvinkel. Flint mener at såfremt

man fjerner revisors mulighed for investeringer, fjernes al tvivl.

Lån af revisor – vil ligeledes true revisors uafhængighed. Såfremt der eksisterer et låneforhold

mellem revisor og kunde, hvor kunden er kreditoren, vil denne kunne presse revisor i forhold

til lånebetingelserne. Dette vil lægge unødigt pres på revisor, hvis lånene er væsentlige, men

igen er det uagtet hvorledes revisor-kunde forholdet er, da det fra tredjemand kan være en

svækkelse. Det kan endvidere være svært at fastsætte en væsentlighedsgrænse, hvorfor et

sådan forhold til en hver tid bør undgås.

Fastlæggelse af revisionshonorar – kan endvidere være påvirkende i forhold til revisors

uafhængighed. Der kan indirekte gennem revisionshonoraret lægges pres på revisors

uafhængighed, dette skal forstås således, at hvis virksomheden gennem en forhandling får

presset revisionshonoraret således, at revisor ikke føler sig tilstrækkeligt betalt, kan det

medføre at de ikke udfører tilstrækkeligt arbejde. Flint foreslår en mulighed for et prisloft for

revisioner, dog med det for øje, at der ikke skal komme en situation, hvor revisor bestemmer

sin egen aflønning. Derudover skal revisor ikke overbetales således, at der opstår situationer

hvor revisor undersøger udover hvad der er påkrævet og dermed svækker uafhængigheden.

De største udfordringer i forhold til revisionshonoraret er, at det kan være svært at opdage

eller vurdere, hvorvidt revisors uafhængighed er udfordret.

Revisors begunstigelse – kan forekomme i form af økonomiske fordele, såsom rabatter og

lignende, eller mulighed for revisor til at benytte sig af den reviderede virksomheds faciliteter.

Dette vil yderligere skabe en interessekonflikt og vil bevidst som ubevidst lægge et pres på

revisor fra virksomhedens side. Det vil skade revisors objektivitet og mindske tredjemands

tiltro til, at der er et reelt uafhængighedsforhold.
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Uforholdsmæssig afhængighed af revisionskunden – opstår såfremt revisionshonoraret er af

en sådan størrelse at den er væsentlig for revisionsvirksomhedens indkomst. I et sådan

tilfælde kan det tænkes at revisor vil strække sig langt for at tilfredsstille kundens ønsker for

ikke at miste denne, såfremt revisor er økonomisk afhængig af at have kunden. Dette vil skade

revisors objektivitet, og kunden vil kunne lægge pres på revisor. (Flint 1988, s. 66-72)

2.3.2.4. Undersøgelses- og rapporteringsfrihed

Flint bringer i sin beskrivelse af revisors undersøgelses- og rapporteringsfrihed ikke meget nyt

frem i forhold til Mautz og Sharaf. Flint lægger vægt på at revisors skal være upartisk og at

denne skal opfattes upartisk. Revisor skal agere objektivt i rollen som undersøger af

virksomheden og rapportere fyldestgørende omkring sit udførte arbejde. Flint påpeger i lighed

med Mautz og Sharaf at revisors skal have ubegrænset adgang til alt materiale han måtte have

behov for. Der må ikke være nogen form for indblanding fra personer, der revideres. Det er

revisors ansvar at udføre undersøgelser og opnå tilstrækkeligt revisionsbevis, samt rapportere

fuldstændigt og udtrykkeligt. Såfremt revisor på nogen måde bliver nægtet adgang til

materiale eller uddybende forklaringer, bør dette tænde en advarselslampe og vurderingen af

den manglende opnåede viden, og effekten heraf, bør overvejes. Det er væsentligt, at revisor

overvejer hvem der skal være modtager af rapporterne og dermed sikre korrekt rapportering i

det rigtige format således, at revisors arbejde ikke mister sin samfundsmæssige væsentlighed.

(Flint 1988, s. 72-75)

2.3.2.5. Organisatorisk status

I det sidste parameter beskriver Flint vigtigheden af de procedurer en virksomhed har for at

udpege en revisor. Procedurerne er vitale og vil både kunne medvirke til at opfattelsen af

revisors uafhængighed styrkes, samtidig med at det kan have den modsatte effekt. Flint ligger

meget vægt på at procedurer for udvælgelse ikke alene kan medføre at revisor er uafhængig,

de væsentligste faktorer herfor er fortsat de personlige kvalifikationer som beskrevet ovenfor.

Revisor skal, uagtet procedurerne for hans udnævnelse, kunne fremstå og agere uafhængig.

Revisor er dog afhængig af vilkårene for hans udnævnelse, da tredjemands syn på

udnævnelsen vil kunne svække hans opfattelse hvorved revisors personlige kvaliteter bliver

mindre betydelige. Det er væsentligt der foretages sikkerhedsforanstaltninger for revisor ikke

direkte eller indirekte bliver presset og uafhængigheden og objektiviteten svækkes. (Flint

1988,s. 75)
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Flint fremsætter yderligere forhold der skal vurderes i forhold de organisatoriske procedurer,

disse kategoriserer han i to grupper, henholdsvis forhold vedrørende udnævnelse og forhold

vedrørende selve udførelsen af revisionen.

Helt basalt skal det sikres ved udnævnelse af revisor, at dette ikke foretages af personer hvis

stilling kan blive påvirket af resultatet af revisors undersøgelser. Og derved har en interesse i

at influere på revisors arbejde. Endvidere kan der opstå en situation hvor revisor bliver

afhængig af dem der udnævner ham og derved opstår der et pres på revisor i forhold til hans

udførelse og rapportering, hvilket åbenlyst vil være en svækkelse af revisors uafhængighed.

(Flint 1988,s. 76-77)

I forhold til selve udførelsen af revisionen fremhæver Flint forholdet omkring revisors

udførelse af ikke-revisionsrelaterede opgaver og hvorvidt dette kan hænge sammen med

revisors behov for at blive opfattet som uafhængig og objektiv. Han deler ikke-

revisionsydelser op i yderligere to kategorier, ikke-revisionsydelser foretaget for en

revisionskunde og ikke-revisionsydelser foretaget for en kunde hvor revisionen varetages af

andre. I forhold til at ydre andre ydelser end revision til eksisterende kunder, mener Flint at

dette mere eller mindre er uforeneligt med principperne bag uafhængighed, da tredjemand kan

have svært ved at vurdere omfang og effekt, hvorfor dennes opfattelse nemt kan ændre sig.

Modsat mener Flint at problemet er væsentligt mindre, såfremt virksomheden ikke er kunde

og revisor derfor udelukkende agerer som rådgiver. Han mener dog, at man fortsat skal have

for øje hvad rådgivningen gør for den generelle opfattelse af revisors uafhængighed i

samfundet. (Flint 1988, s. 79-84)

2.4. Retskilder – dansk lovgivning

Som tidligere omtalt har samfundet/offentligheden et behov for, at revisor er uafhængig for at

der kan tillægges deres konklusioner og bemærkninger til finansielle data, værdi.

Uafhængighed vil i nærværende afsnit blive belyst fra en lovteknisk synsvinkel, da dette har

betydning for forståelsen og vurderingen af EU-forordningens indvirkning på branchen.

Der er adskillige love og retningslinjer der regulerer revisors uafhængighed. Som forklaret i

afgrænsningen behandles de væsentligste i følgende afsnit.
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Revisorloven regulerer primært revisors uafhængighed i kapital 4 § 24-26 som i overordnede

træk vedrører følgende:

 RL § 24 – De overordnede rammer for revisors uafhængighed

o Indholdet beskriver de overordnede rammer for revisors uafhængighed. Der

tages her højde for hvornår en revisor må påtage sig en opgave samt

anvendelse af sikkerhedsforanstaltninger, såfremt der er trusler mod

uafhængigheden. Herudover er det med afsæt i denne, Erhvervsstyrelsen har

udsendt flere bekendtgørelser, de relevante gennemgås senere.

 RL § 25 – Rotationsregler (internt i revisionsvirksomheden)

o Indeholder regler om rotation på virksomheder omfattet af § 21, stk. 3, det vil

sige. Revision af virksomheder med særlig offentlig interesse.

 RL § 26 – Honorarbegrænsning

o Indeholder regler om revisionsvirksomheders afhængighed af enkelte kunder.

Honorar fra en enkelt virksomhed må maksimalt udgøre 20 % af den samlede

revisionsomsætning.2

Revisorlovens § 24-26 er den overordnede lovhjemmel, loven har ingen ”facitliste” til hvornår

en revisor er uafhængig eller ej, men beskriver de overordnede rammer.

Med afsæt i loven har Erhvervsstyrelsen udsendt bekendtgørelsen ”Bekendtgørelse om

godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed” samt vejledningen

”Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders

uafhængighed”. Disse er primært for at udfylde bestemmelserne i loven, da der ikke her

udelukkende ses på deciderede forbud samt evt. sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med

trusler. Vejledningen er et fortolkningsbidrag der er med til at bistå revisor i vurderingen af

uafhængigheden. Der er alene tale om en vejledning og det er fortsat op til revisor at vurdere

uafhængigheden. (Vejledning til bekendtgørelse 2009, s. 2)

FSR har tilbage i 2005 udstedt ”retningslinjer for revisors etiske adfærd” for at sikre en

ensartet etisk adfærd for danske revisorer. Retningslinjerne lægger sig tæt op af The

2 RL § 26 vil ikke blive behandlet yderligere der henvises til afsnit ”Afgrænsning”
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Internnational Federation of Accountants’ (IFAC) Code of Ethics for Professional

Accountants, hvilket medfører, at danske regler er harmoniseret med europæiske. Herudover

medføre danske medlemskab af IFAC at alle ændringer her, skal indarbejdes i dansk praksis,

medmindre det strider mod den gældende revisorlovgivning.

2.5. Retskilder – international lovgivning

Da Danmark er medlem af EU har man herigennem forpligtet sig til at leve op til EU-ret og

indrettet lokal lovgivning herefter. Derfor har det nuværende godkendte udspil fra EU

påvirkning på dansk lov og praksis. EU har forskellige typer af retsakter, herunder direktiver

og forordninger. Den eksisterende revisorlov tilbage fra 2006 blev fremsat som direktiv,

hvorimod dele af det nye forslag til revisors virke er fremsat som forordning.

En forordning en bindende retsakt, der skal følges af alle EU-medlemslandene. Hvorimod et

direktiv fastsætter mål for EU-landene, der skal opnås. Det er dog op til EU-landene selv at

beslutte, hvorledes målene opnås.

2.6. Uafhængighed i lovgivningen

Der har i mange år ikke fandtes en konkret definition på revisors uafhængighed dette til trods

for, at det bruges flittigt og er en af hjørnestenene i revisors virke – uden en uafhængig revisor

er hans arbejde værdiløst set i et samfundsmæssigt perspektiv. Det fremgår af loven, at revisor

skal være uafhængig, men loven indeholder ikke en decideret facitliste til hvad dette

indebærer, der findes kun de absolutte forbud i RL § 24. Det blev der til dels rådet bod på

med Erhvervsstyrelsens retningslinjer for revisors etiske adfærd i 2005, denne indeholdt

følgende første definition på uafhængighed: (Füchsel, (m.fl.) 2010, s. 102)

”Uafhængighed kræver:

(a) Uafhængighed i opfattelse – Den tilstand, hvor revisor kan give en konklusion

uden at være påvirket af indflydelse, der kompromitterer en professionel

bedømmelse, og dermed gør det muligt for vedkommende at handle med integritet

og udøve objektivitet og professionel skepsis.

(b) Uafhængig i fremtoning – At undgå forhold og omstændigheder, der er så

betydelige, at en fornuftig og velinformeret tredjemand, der har kendskab til alle

relevante oplysninger, inklusive anvendte sikkerhedsforanstaltninger, med



30 | S i d e

rimelighed ville kunne konkludere, at et revisionsfirma eller et medlem af et

erklæringsteams integritet, objektivitet eller professionelle skepsis var

kompromitteret.”

Det er dermed afgørende at revisor både er uafhængig i fremtoning og opfattelse, dermed er

det ikke nok, at revisor selv opfatter sig som uafhængig, men tredjemand skal ligeledes have

samme opfattelse, da uafhængigheden og dermed erklæringen mister sin værdi.

Da ovenstående ej heller er en facitliste men en vejledning til revisors vurdering, så beror

uafhængighedsprincippet fortsat på de enkelte revisionsfirmaers tolkning og vurdering af

ovenstående. Dette medfører øgede risici der for ekstern bruger kan være svære at vurdere, da

uafhængigheden til dels kan bero på en subjektiv vurdering.

Udover at revisor skal vurdere sin egen uafhængighed, så skal revisor overveje andre faktorer

der kan påvirke opgaven, vejledningen til bekendtgørelsen oplister følgende eksempler herpå

(Vejledning til bekendtgørelse 2009, s. 5):

 revisor selv, dvs. den revisor, der er ansvarlig for og underskriver erklæringen,

 personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer

opgavens udførelse. Dvs. alle personer fra det team, der sammensættes til udførelse af

den konkrete opgave, herunder partnere og personer fra andre faggrupper, der er

involveret i opgaven, f.eks. advokater, aktuarer eller skatte- og IT-specialister samt

eventuelle eksterne eksperter, hvis arbejde revisor måtte anvende i opgaven,

 personer, der indgår i kommandokæden i revisionsvirksomheden eller et netværk, som

virksomheden er medlem af,

 personer i revisionsvirksomheden eller dens netværk, der som følge af andre

omstændigheder kan være i stand til at øve indflydelse på opgaven.

Dette sætter store krav til revisionsvirksomhedernes interne organisation og styring af

uafhængigheden hos alle medarbejdere, samt hos medarbejdere i andre lande, såfremt der er

tale om cross-country revisioner, da disse ligeledes skal omfattes af reglerne.

Interessant er det, i forhold til den nye forordning, at det i vejledningen allerede fremgår at

revisor ”… ved vurderingen af uafhængigheden skal indgå såvel kundevirksomhedens

størrelse og struktur som revisionsvirksomhedens størrelse, struktur og interne organisation.
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Endvidere skal indgå karakteren af de tjenester, f.eks. rådgivning, som revisionsvirksomheden

i øvrigt leverer til kunden.” I den nye forordning er det netop denne begrænsning af

rådgivningsydelser der bliver strammet op på, da det skal være med til at øge revisors

uafhængighed i fremtoning. Dvs. de gældende vejledninger på området har ikke været

fyldestgørende nok i forhold til hvorledes de er ført ud i praksis. Det vil senere i opgaven

blive belyst hvor stort et reelt niveau, rådgivningsydelserne har ligget på i forhold til den

lovpligtige revision.

Forordningen ligger op til at både revisors uafhængighed i opfattelse og fremtoning skal

styrkes, nærværende afhandling vil dog primært have fokus på fremtoningen, da det ofte er

denne der har været anledning til mistillid i markedet.

2.6.1. Trusler mod uafhængigheden

Hvor der ikke er nogen specifik definition på uafhængighed, så indeholder bekendtgørelsen §

2 trusler der altid vil være uforenlige med at revisor påtager sig en opgave. Det er i

modsætning til § 1, stk. 2, hvor der benævnes trusler, hvor revisor kan tage de nødvendige

sikkerhedsforanstaltninger for at kunne varetage opgaven, disse vil blive gennemgået i næste

afsnit.

Bekendtgørelsens § 2 (2008) oplister følgende uforenelige forhold:

a) Væsentlig direkte eller indirekte økonomisk interesse i den virksomhed opgaven vedrører,

b) Har en ledende stilling hos den, som ønsker opgaven udført, eller som udfører opgaven

c) Har direkte indflydelse på udarbejdelsen af det som opgaven vedrører

d) Har forretningsmæssig forbindelse med den virksomhed som opgaven vedrører, med

mindre forbindelsen er inden for normal virksomhed og ikke udgør en væsentlig trussel

mod revisors uafhængighed.

Ovenstående vurderes ikke at have væsentlig betydning for opgavens hovedspørgsmål,

hvorfor de fire forhold ikke vil blive belyst yderligere.

Hvor § 2 indeholder absolutte forbud, findes der i bekendtgørelsens § 6 ligeledes trusler mod

revisors uafhængighed hvor revisor skal sikre, at der tages relevante

sikkerhedsforanstaltninger til at risikoen minimeres til et acceptabelt niveau og hvor de ikke

længere udgør en risiko.
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§ 6 i bekendtgørelsen lægger sig tæt op af RL § 24, stk. 3 hvori det fremgår at hvis

nedenstående forhold er identificeret, skal revisor tage de nødvendige

sikkerhedsforanstaltninger til at minimere risikoen.

 Selvrevision

 Egeninteresse

 Partiskhed

 Nære personlige interesser

 Intimidering

Af ovenstående er det specielt selvrevisionen og de nære personlige interesser der forsøges at

gøres op med i EU forordningen.

I forhold til forbuddet mod at yde omfattende rådgivning til revisionskunder kan der opstå en

øget risiko for at båndet mellem revisor og kunden bliver for familiært, derved vil risikoen for

at revisors uafhængighed kompromitteres være øget markant, da objektiviteten vil mindskes.

Revisor går hen og får en personlig andel i selskabets succes, da de har rådgivet hertil. Dette

medfører endvidere en markant risiko for selvrevision. Såfremt revisionsvirksomheden

rådgiver i større omfang, vil det næsten uundgåeligt ske at der sker selvrevision på et senere

tidspunkt. Her er det væsentligt for revisor at have for øje, hvorvidt dette bringer tvivl om

uafhængigheden.

Da revisionsteamet har pligt til at forblive uafhængige, er det væsentligt hele tiden at have

sikkerhedsforanstaltninger for øje, såfremt blandt andet nogle af ovenstående forhold kan

forekomme. Det er svært at lave en facitliste over sikkerhedsforanstaltninger, da dette i høj

grad er afhængig af arten af truslen. Forhold der skal overvejes kan for eksempel være, hvor

betydelig risikoen er, hvem der er den tiltænkte bruger af erklæringen og opgavens art.

Generelt opdeles sikkerhedsforanstaltninger i to kategorier: (Füchsel, (m.fl.) 2010, s. 114-115)

 Sikkerhedsforanstaltninger skabt af professionen, lovgivningen eller anden regulering,

og

 Sikkerhedsforanstaltninger i det miljø, hvori arbejdet udføres
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Det er revisor der skal foretage vurderingen af om det er muligt at tage de relevante

sikkerhedsforanstaltninger, såfremt dette ikke er muligt, skal revisor afstå fra opgaven da

revisors uafhængighed ellers må anses for at være kompromitteret.

2.6.2. Virksomheder af offentlig interesse

Der er specifikke krav til revisors uafhængighed i forhold til ydelser leveret til virksomheder

af offentlig interesse. Dette fremgår specifikt af RL § 24, stk. 4. Dette er yderst relevant at se

på, da EU forordningen kun vil gælde virksomheder omfattet heraf, jf. EU forordningen

artikel 2 stk. 1. Det interessante i forordningen er, at der ikke fremgår en definition på en

virksomhed af offentlig interesse hvorfor medlemslandene selv skal definere dette. Dette

betyder, at man for nuværende i Danmark vil læne sig op af den hidtidige definition, der var

af RL § 21, stk. 3.

I Danmark er der i forvejen specifikke forbud mod at udføre erklæringsopgaver med

sikkerhed, såfremt der er tale om risiko for selvrevision eller egeninteresse samt den eller de

revisorer der underskriver ikke må påtage sig en ledende stilling i en sådan virksomhed førend

to år efter.

Vejledningen til bekendtgørelsens § 5 definerer mere specifikt end RL § 21, stk. 3 hvad en

virksomhed af offentlig interesse er. Udover børsnoterede virksomheder, kommuner, statslige

aktieselskaber med flere, er følgende beløbsmæssige grænser sat op, hvoraf to skal være

oversteget to på hinanden følgende år:

a) Medarbejderstab over 2.500,

b) Balancesum på 5 milliarder kroner, eller

c) En omsætning på 5 milliarder kroner

Dette vil blive berørt yderligere senere i afhandlingen.

2.6.3. Revisors rotation

Revisors rotation er en væsentlig faktor i at undgå familiære tendenser som tidligere

beskrevet. Indtil den nye EU forordning indføres i Danmark, har rotationsreglerne alene været

tænkt mod underskrivende partnere og ikke mod hele revisionsfirmaet. Rotationsreglerne er

bestemt i RL § 25 og siger at den eller de revisorer der underskriver revisionspåtegningen,
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senest syn år efter de er udpeget til opgaven, udskiftes i en periode på minimum to år. Disse

regler indtræder, når der er tale om en virksomhed af offentlig interesse – som beskrevet

ovenfor. Dette vil fortsat være uændret med den nye forordning. Da det udelukkende er de

underskrivende ledende revisorer der er rotationskrav på, kan resten af revision og

rådgivningsteams fastholdes, hvorved der fortsat kan opstå familiære relationer herigennem,

der er medvirkende til at kompromittere uafhængigheden, dette gør sig også gældende for

underskrivende partnere, da de skal sikre uafhængighed gennem hele opgaveudførelsen, se

tidligere beskrevet.

2.7. Del konklusion – revisors uafhængighed

Revisors uafhængighed er en væsentlig faktor i revisors hverv, da dette er grundstenen i

tredjemands vurdering af revisors kompetencer og tillid til revisors erklæringer. Der stilles i

dag krav om at revisor ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed skal være uafhængig af

virksomheden for hvem erklæringen udarbejdes. Revisor skal både være uafhængig i

fremtoning og opfattelse.

Revisors uafhængighed er i Danmark reguleret i RL § 24, der er i tillæg hertil udarbejdet en

bekendtgørelse for at tydeliggøre og uddybe uafhængighedsbegrebet, da dette i mange år har

været udefineret. I tillæg hertil har Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, der

oplister eksempler på hvornår revisors uafhængighed kan være truet. Af bekendtgørelsen og

vejledningen fremgår en udtømmende liste over tilfælde hvor revisor til enhver tid skal afstå

fra at påtage sig opgaver. Der er ikke på nuværende tidspunkt hjemmel i den danske

lovgivning til helt at forbyde revisor at påtage sig opgaver af rådgivningskarakter, dette er helt

op til revisors vurdering af risikobilledet. Herunder kan revisor vurdere hvorvidt eventuelle

sikkerhedsforanstaltninger er tilstrækkelige til at minimere risikoen for manglende objektivitet

til et acceptabelt niveau. Herudover indeholder RL § 25 bestemmelser for partnerrotation,

endnu et tiltag i den danske lovgivning, der medfører en lavere risiko for at revisors

uafhængighed kompromitteres. Den danske lovgivning henvender sig specifikt mod

virksomheder af offentlig interesse, hvor reglerne er strammere.

Den nuværende regulering i Danmark, følger Mautz og Sharaf og Flint uafhængigheds teori.

Alle de væsentligste teoretiske synspunkter på uafhængighed, som revisors personlige

kvalifikationer og professionsuafhængigheden er fuldt ud indarbejdet i lovgivningen.
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Med den nye EU forordning ønsker EU altså at stramme alle uafhængigheds reglerne

yderligere, for at genskabe en tillid i markedet. Disse stramninger skal indarbejdes i dansk

lovgivning og tilpasses danske forhold.

3. Analyse af konsekvenserne af forordningen

3.1. Baggrund for Grønbogen og forordningen

Som beskrevet indledningsvist er formålet med opgaven at foretage en vurdering af hvilken

påvirkning forordningen har på revisionsbranchen. For at kunne belyse dette bedst muligt, er

det væsentligt at forstå den forudgående proces. Herudover vil der yderligere blive analyseret

på hvorvidt forordningen overhovedet lever op til det EU-kommissionen havde påtænkt ved

udgivelsen af Grønbogen i 2010.

Selve tidsforløbet for forordningen illustreres således:

Tabel 1: Tidsforløb for kommissionens forordning (egen tilvirkning)
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3.2. Hvorfor overhovedet en øget regulering?

I følgende afsnit vil kommissionens generelle baggrund for Grønbogen blive beskrevet,

herudover vil kommissionens baggrund for selve forordningsforslaget fremsat i november

2011 blive gennemgået for henholdsvis obligatorisk firmarotation og forbud mod ikke-

revisionsydelser. Efterfølgende vil selve forordningsforslaget beskrives og sammenlignes med

det endeligt vedtagne fra april 2014.

EU har villet belyse hvorledes revisionsfunktionen har kunne forbedres og optimeres i forhold

til en styrkelse af den finansielle stabilitet i kølvandet på finanskrisens højdepunkt periode i

2007-2009. I denne periode havde specielt banker lidt større tab, og som følge heraf en

usikker økonomi. EU ville belyse hensigtsmæssigheden i de gældende lovrammer og revisors

rolle, i og med at revisorer i samme periode afgav rene påtegninger til selskaber, der

efterfølgende gik konkurs. Af Grønbogens indledning fremgår det at ”... en grundig revision

er nøglen til at genoprette tilliden på markedet.” (EU-kommissionen 2010, s. 3), i årene efter

konkurserne har revisors rolle været flittigt diskuteret, ikke kun i EU men også i medierne.

Man ønskede derfor i EU at genopbygge tilliden hertil, og derigennem stabilisere markedet.

Kommissær Michel Barnier beskrev allerede i april 2010 hovedformålene med Grønbogen:

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

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

the auditors has not really been questioned until now. Governments have so far focused their

attention on the urgent measures necessary to stabilise the markets. Now we are entering a

less reactive phase and I am convinced that it is the right time to launch a real debate at

European level on the subject of audit.” (European Commission 27/4-2010)

Ved hjælp af Grønbogen og den efterfølgende høringsrunde har man politisk kunne danne sig

et overblik over forskellige interessenters synspunkter og derigennem undersøge hvorvidt der

er opbakning til kommissionens synspunkter i forhold til øget regulering. Kommissionen var

dog allerede fra start af den overbevisning, at noget skulle der gøres uanset

respondentsvarene, da man ved udgivelsen af Grønbogen pointerede at ”status quo is not an

option”.

Grønbogen er dog ikke kun til for de enkelte virksomheder og revisionsvirksomhederne. Det

er ligeledes tænkt som et debatoplæg omkring revisionsmarkedet og den store
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forventningskløft der har præget interessenter og revisorer. En gammel diskussion der hvert år

bliver diskuteret flittigt. Investorer og interessenter var derfor ligeledes tiltænkt en central

rolle i Grønbogen da man med denne ville skabe mere oplysning omkring den store

samfundsmæssige rolle, der var blevet tildelt revisorerne. EU vil mere specifikt se på hvorvidt

revisorerne har formået at løse den samfundsmæssige opgave, de er blevet tildelt.(EU-

kommissionen 2010, s. 3) Det konkluderes mere eller mindre i Grønbogen at der er en kløft

mellem det omfang en revisor tilrettelægger sin revision med og den manglende forståelse fra

regnskabsbrugerens side. (EU-kommissionen 2010, s. 4)

Grønbogens overordnede mål er at få sat gang i debatten omkring revisors uafhængighed,

forventningskløften. Den samfundsmæssige tiltro til revisorer er blevet svækket, da

offentligheden ikke har kunne forstå hvorledes, at revisor har kunne afgive blanke påtegninger

til selskaber, der efterfølgende er gået konkurs og kostet banker og samfundet mange penge.

Endvidere ville kommissionen sætte gang i debatten vedrørende den stigende dominans af Big

Four, hvor kommissionen vil have en diskussion omkring markedspåvirkningerne af en evt.

konkurs blandt en af disse. Endvidere var kommissionens oplæg at der skulle ske en

begrænsning af Big Four og samtidig en opblomstring blandt de mellemstore

revisionsvirksomheder. Kommissionen mente at konkurrencen i revisionsmarkedet skulle

øges ved at begrænse Big Four i at blive valgt som revisor for PIE virksomhederne, som det

indtil da var vurderet de gjorde. Herigennem ville kompetencerne hos mindre

revisionsvirksomheder blive større og dermed en større konkurrence på markedet.

Grønbogen er overordnet set bygget op over syv emner, der overfladisk behandles i

indledningen for derefter at blive uddybet senere. For afhandlingen er det emnet vedrørende

revisionsfirmaernes styring og uafhængighed der er relevant, sektionen omhandler revisors

uafhængighed og specifikt afsnittene vedrørende firmarotation og andre ydelser end revision

relaterer sig til problemformuleringen.

3.2.1. Obligatorisk firmarotation

Firmarotation kom på dagsordenen efter at der i 2006 blev foretaget en undersøgelse over

virksomheders revisorskift. Her svarede over halvdelen, at de havde haft den samme revisor i

syv år og 31 % at de havde haft den samme i over 15 år. Dette mente EU-kommissionen ikke

var foreneligt med de gængse regler for uafhængighed. Der har i mange år eksisteret regler for
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partnerrotationer, men denne fandt man ikke effektiv nok, hvorfor man i Grønbogen lagde op

til en diskussion af obligatorisk firmarotation under hensyntagen til de fordele der nu engang

også eksisterer ved at anvende samme revisor. (EU-kommissionen 2010, s. 11-12)

Grønbogen fremsætter i forlængelse af diskussionen vedrørende firmarotation følgende

spørgsmål: ”18) Bør løbende kontrakter med revisionsfirmaer være tidsbegrænset? I

bekræftende fald, hvad bør revisorernes maksimale kontraktperiode være?” (EU-

kommissionen 2010, s. 14). Dette spørgsmål var baggrunden for artikel 33

”revisionsopgavens varighed” i det efterfølgende forordningsforslag der blev fremlagt i

november 2011 sammen med konsekvensanalysen.

EU-kommissionen fandt at der var et behov for at indføre regler for hvor længe den samme

revisionsvirksomhed måtte foretage revision af den samme virksomhed. Reglerne skulle være

med til at øge revisionsvirksomhedernes uafhængighed. Kommissionen lægger i

konsekvensanalysen op til to væsentlige områder, der begrunder forslaget vedrørende

obligatorisk firmarotation:

 Trusler mod uafhængigheden som følge af familiaritetstruslen

 Behov for øget konkurrence

Som beskrevet tidligere i afhandlingen kan der opstå trusler mod revisors uafhængighed ved

et samarbejde over en længere periode. Med forordningsforslaget lagde kommissionen op til

at familiaritetstruslen ikke var tilstrækkeligt afhjulpet ved den nuværende lovgivning omkring

partnerrotation. Kommissionen mener, at der ved partnerrotation lægges et unaturligt pres på

den tilgåede partner om at han skal være fleksibel således, at revisionskunden bevares samt, at

den nye partner kan føle sig presset til ikke at åbne gamle forhold, der blev clearet med

tidligere partner. Dette pres fjernes ved at der indføres obligatorisk firmarotation. Der vil

heller ikke længere være incitament for revisor til at gå på kompromis, da kundeforholdet har

en naturlig afslutning og presset for ikke at miste store prestige kunder forsvinder. Endvidere

begrunder kommissionen forslaget med, at revisor er profitdrevet, hvorfor de vil gøre hvad

som helst for at holde en kunde tilfreds og dermed ikke miste denne, hvilket kommissionen

får illustreret gennem undersøgelser af virksomheder som modtager modificerede

påtegninger, oftere skifter revisor end virksomheder som, modtager blanke påtegninger. (EU-

kommissionen 2011(a), s. 17-18)
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Derudover får EU-kommissionen adresseret deres indledende bekymringer fra Grønbogen i

forhold til at øge konkurrencen. Analyser har vist at ”Big Four” sidder på 80 % af PIE-

segmentet. Kommissionen fremhæver endvidere, at i mange tilfælde er det kun Big Four der

bliver inviteret i budrunder, hvilket gør markedet ekstremt svært at penetrere for andre

revisionshuse. Endvidere sker revisorskift så sjældent, at markedet reelt er stagneret.

Kommissionen ser en stor samfundsmæssig risiko i, at der er så få store spillere på markedet.

I tilfælde af at en af de store spillere skulle komme i krise og gå konkurs, vil dette få store

samfundsmæssige konsekvenser, hvorfor kommissionen prøver, via tvungen rotation, at

forbedre markedssammensætningen. (EU-kommissionen 2011(a), s. 18-20)

Kommissionen gav ligeledes udtryk for at den var opmærksom på en eventuel problematik

omkring et øget omkostningsniveau for både PIE-virksomheder og revisionshusene, men at

ovenstående ville opveje dette.

Kommissionens hensigt og mål med forordningsforslaget ville være:

 Undgå interessekonflikter ved flere års samarbejde og derved styrke uafhængigheden

 Forbedre markedssituationen og mindske samfundsmæssige risici

 Øge kvaliteten

3.2.2. Ikke-revisionsydelser

EU-kommissionens formål med at begrænse revisorernes ydelser udover revision var, at sikre

rene kontrolenheder som var den grundlæggende tanke bag revision. Så længe

revisionsvirksomhederne udfører andre ydelser, er dette med til at svække uafhængigheden,

da revisionsfirmaet får en økonomisk interesse i selskabet.

EU havde ingen dækkende forbud mod andre ydelser end revision. EU havde retningslinjer

om at der ikke måtte udføres andre ydelser end revision, såfremt det ville få en tredjemand til

at konkludere at uafhængigheden var bragt i fare. Disse er dog blevet meget vidt fortolket i

EU landene, hvorfor der hersker meget forskellige fortolkninger heraf. Dette ville EU gerne til

livs, så der blev en ensartet EU praksis, som også kunne lægge sig op ad de amerikanske

regler, hvor ingen andre ydelser end revision ville være lovlige for børsnoterede selskaber.

(EU-kommissionen 2010, s. 12)
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Grønbogen fremsætter i forlængelse af diskussionen vedrørende ikke-revisions ydelser

følgende spørgsmål: ”19) Bør der være forbud mod levering af tjenester uden for

revisionsområdet? Bør forbuddet gælde for samtlige firmaer og deres klienter, eller kun for

visse institutionstyper som for eksempel systematiske finansielle institutioner?” (EU-

kommissionen 2010, s. 14) Her lægger Grønbogen op til at alle virksomheder vil kunne blive

omfattet af begrænsningsreglen. Dette spørgsmål var baggrunden for artikel 10 ”Forbud mod

levering af ikke-revisionsydelser” i det efterfølgende forordningsforslag, der blev fremlagt i

november 2011 sammen med konsekvensanalysen.

Af konsekvensanalysen fremgår det at der er et stort behov for yderligere regulering, da de

store revisionshuse har indrettet sig således, at en væsentlig del af deres forretning er at yde

rådgivning til eksisterende revisionskunder. Særligt i de tilfælde hvor rådgivningsandelen af

omsætningen bliver væsentlig i forhold til revisionsandelen, er uafhængigheden svækket

kritisk ifølge kommissionen. Kommissionen er af den overbevisning, at såfremt

rådgivningsandelen bliver væsentlig vil revisor automatisk gå på kompromis i forhold til

revisionen for at bevare indtjeningen. Kommissionen mener ikke længere at revision er den

dominerende indtjeningskilde for revisionshusene, hvilket strider mod den grundlæggende

tanke. Kommissionen fremhæver endvidere Frankrig som foregangsland, da de har taget de

oprindelige regler omtalt ovenfor, og indført total forbud mod udførelsen af ikke-

revisionsydelser for revisionskunder. (EU-kommissionen 2011(a), s. 15-16)

Forslaget vil i lighed med forslaget omkring obligatorisk firmarotation begrænse Big Four på

markedet og gøre plads til andre service providere. Dette kunne for eksempel være

rådgivningsvirksomheder, advokathuse eller mindre revisionshuse. Kommissionen lægger

altså yderligere regulering ind for at mindske den samfundsmæssige risiko ved for store

udbydere og for lidt konkurrence. Dette er et direkte indgreb i Big Four’s omsætning, da det

begrænser deres indtjeningsmuligheder.

Kommissionens hensigt og mål med forordningsforslaget ville være:

 Styrke revisors uafhængighed ved at begrænse udførelsen af ikke-revisionsydelser

 Øget kvalitet

 Forbedre markedssituationen og mindske samfundsmæssige risici
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3.3. Analyse af udviklingen i forordningen

Der vil blive foretaget en analyse af EU kommissionens hensigter og endelige forordning for

velbegrundet at kunne konkludere hvorvidt kommissionen har opnået det der var deres

oprindelige hensigter. Analysen tager udgangspunkt i kommissionens hensigter og

forordningsforslaget af november 2011, dette vurderes at være det grundlæggende

udgangspunkt for hvor kommissionen ønskede at ende.

Det skal bemærkes at artikel 17 i den endeligt vedtagne forordning, var placeret som artikel

33 i forordningsforslaget fra november 2011, samt at artikel 5 var placeret som artikel 10.

Indledningsvis foretages en overordnet gennemgang af høringssvarene for at danne en

grundlæggende forståelse for interessenternes holdninger og dermed en indledende forståelse

for hvorfor udviklingen blev som den blev.

3.3.1. Høringssvar

Grønbogen blev sendt i høring og kommissionen modtog 688 (EU-kommissionen 2011(a), s.

63) svar, hvilket er det højeste siden 2008, hvilket bekræfter den massive interesse både

positiv og negativ som Grønbogen fik. Det er et bevis for hvor gennemgribende Grønbogen

var i forhold til markedet. Det var ikke kun i Europa at Grønbogen vakte opsigt, da ca. 100 af

høringssvarene kom fra interessenter uden for EU eller med global interesse.

Den største opmærksomhed kom ikke overraskende fra revisionsbranchen, der stod for over

halvdelen af høringssvarene se graf:

Figur 4: Fordeling af indkomne høringssvar (EU-kommissionen 2011(a), s. 65)



42 | S i d e

Nedenfor er opstillet tabel over høringsvar vedrørende firmarotation og ikke-revisionsydelser

ud fra respondent grupper.

Respondent Firmarotation Ikke-revisionsydelser

Revisorerne –

Big Four

Er imod forslaget, da der er studier der

viser at tvungen rotation skader

kvaliteten på revisionen

Er imod forslaget, da de mener det vil

svække deres ydelser og de

kompetencer de kan tilbyde deres

kunder. Revisorerne mener at der i

forvejen er vidtgående

uafhængighedsregler.

Revisorerne –

SMV

Er generelt imod forslaget, da det vil

øge omkostninger, samt kvaliteten vil

falde.

Er generelt for forslaget, men mener at

det skal indskrænkes til kun at gælde

for virksomheder af offentlig interesse,

da det kan true eksistensen af små

revisionsfirmaer, hvis disse ydelser

tages fra dem

Investorer Er splittede, der er dog en generel

stemning for at der sættes en grænse

for hvornår en revision som minimum

skal i udbud.

Generelt for forslaget og foreslår at

der skal være tale om specifikke

forhold således, at der ikke kan opstå

tvivl om uafhængigheden. Herudover

ser de et væsentligt incitament i at

reglerne er ens i hele EU.

Myndigheder Er generelt imod rotation. Dog med

mere divergerende holdninger end

revisorerne. Et forslag gik på at lade

revisionsudvalg håndtere behov for

rotationer.

Er både for og imod. De argumenterer

for at det styrker revisorernes viden

om virksomhederne at udføre alle

opgaver, og at forslaget ikke skal

gælde for alle virksomheder. De

mener at det for virksomheder af

offentlig interesse skal være op til

revisionsudvalgene.

Akademikere Divergerende holdninger. Forslag for

at imødekomme kommissionen gik på

Er generelt for forslaget, men er

fortaler for at man definerer ydelserne,
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at der skulle ske overlap mellem

revisionsfirmaer. Det specificeres dog

at reglerne kun bør gælde

virksomheder af offentlig interesse.

da det ikke er alle ydelser der ændrer

tredjemands opfattelse af revisors

uafhængighed. Herudover er de

fortaler for at overtrædelser kan

straffes.

Andre Divergerende holdninger. Der

fremsættes blandt andet forslag om ti

års rotations regel.

Er generelt imod, men fremsætter

forslag om at en eventuel indførelse

kun bør gælde for virksomheder af

offentlig interesse. Advokater er for et

total forbud – og altså fortaler for rene

revisionsvirksomheder.

Tabel 2: Resumé af høringssvar (egen tilvirkning på baggrund af på baggrund af Impact assessment side 78-82)

Høringssvarene er baseret på baggrund af alles input og altså ikke specifikt det danske

markeds holdninger. Dog er ovenstående af vigtig betydning for det forslag der efterfølgende

blev lagt frem og siden modificeret for at opnå den endelige forordning. Danske høringssvar

vil blive belyst senere, hvor relevant i forhold til effekten på det danske marked.

Som det fremgår af høringssvarene er disse meget påvirket af interessen og specielt den

økonomiske interesse interessenterne har. Ikke overraskende er revisionsbranchen mod begge

forslag, hvorimod investorerne er mere modtagelige for forslagene. Interessant er det også at

advokaterne er stor tilhænger af forslaget omkring begrænsning i ikke-revisionsydelser, da det

utvivlsomt vil øge tilgangen af kunder.

Generelt var svarene mange og divergerende også inden for interessentgrupperne. Enkelte

høringssvar vil blive anvendt i analysen, hvorfor der henvises hertil for yderligere uddybning.

3.3.2. Definition og diskussion af PIE-virksomheder

I henhold til den endelige forordning er der ikke kommet en ny definition på PIE-

virksomheder, som tidligere omtalt der er gældende for alle medlemslandene. Det betyder, at

EU kommissionen fastholder PIE definitionen, og lægger op til at hvert enkelt medlemsland

definerer denne. I Danmark er mange virksomheder omfattet af PIE definitionen, da denne er

væsentligt skærpet i forhold til EU’s definition, som kun indeholder børsnoterede

virksomheder. I Danmark er udover de børsnoterede og de finansielle virksomheder, også alle
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statslige aktieselskaber, kommuner, kommunale fællesskaber (§60) og regioner omfattet.

Jesper Møller Christensen (viceformand i FSR’s Udvalg for revision af offentlig virksomhed)

mener at det danske marked stilles anderledes end resten af EU:

”… efter dansk lov så kommer kommuner og regioner med, Læsø kommune, Danmarks

mindste, sidestilles med AP Møller Mærsk, dvs. krav om revisionskomité, firmarotation,

begrænsning af hvilke ydelser der er tilladte og herunder hvor meget man må yde i forhold til

revisionshonoraret… Det stiller det danske marked anderledes end de andre EU lande, det

synes vi som udgangspunkt er ikke er hensigten.” (Christensen 07/10-2014)

Selve definitionen på PIE’s gør det svært at sige præcis, hvor mange der rammes af de nye

regler. På nuværende tidspunkt er der omkring 700 virksomheder, der kan ses som PIE. Men

en ændring heraf mod en mere lempelig fortolkning vil kunne minimere dette væsentligt,

hvilket Jesper mener, er en mulighed for de offentlige virksomheder:

”Det vi hører på vandrørene, er at man godt kan forstå, at det ikke er hensigtsmæssigt at

indføre en lov der ikke er med i andre lande og som udgangspunkt er omfattet af

særlovgivningen.” (Christensen 07/10-2014)

I forhold til en lempelse af størrelsesgrænserne i den danske lovgivning, er det svært at sige

noget om, hvor den diskussion ender.

”Størrelsesgrænsen er også en dansk særordning og igen, det tror jeg man som branche har

lov til at udfordre, når nu det her er EU regulering, hvorfor skal vi så have særlig skærpende

bestemmelser lige netop i Danmark, som i øvrigt må betragtes som et pænt og ordentligt

land.” (Christensen 07/10-2014)

Som størrelsesgrænserne er i dag, vil større statslige aktieselskaber fortsat blive omfattet

uagtet, at man piller dem ud af § 21, stk. 3, som den er kendt i dag. Der er rigtig mange

aspekter, og interesser i PIE definitionen, dette behandles ikke yderligere i afhandlingen.
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3.3.3. Udviklingen i obligatorisk firmarotation

Som beskrevet tidligere var kommissionens hovedformål at:

 Undgå interessekonflikter ved flere års samarbejde og derved styrke uafhængigheden

 Forbedre markedssituationen og mindske samfundsmæssige risici

 Øge kvaliteten

Med forordningsforslaget er kommissionen af den overbevisning at disse formål er indfriet.

Kommissionen foreslår i artikel 33 at der sættes en tidsbegrænsning på revisionsopgaver. Det

vil sige at reglerne omkring partnerrotation ville blive strammet yderligere.

Reglerne vedrørende partnerrotation hvert syvende år og en efterfølgende cool-off periode på

to år ville blive fastholdt med eneste ændring at cool-off perioden blev på tre år. De nye regler

ville altså kun ramme selve revisionsvirksomheden. Herudover er det udelukkende PIE-

virksomheder der rammes af de nye regler vedrørende firmarotation, hvorfor enhver anden

virksomhed kan beholde deres revisor ubegrænset.

Kommissionen foreslog følgende initiativer: (EU-kommissionen 2011 (b), s. 56)

 En revisionsopgaves varighed må ikke være under to år

 PIE virksomheder må kun forlænge opgaven én gang

 Revisionsopgaven må maksimalt vare seks år

 Hvis to revisorer er den maksimale længde af revisionen ni år

 Cool-off periode på fire år

Kommissionen skærper altså reglerne væsentligt og i stort omfang tilsidesættes de gamle

regler omkring partnerrotation. Da hovedparten af alle revisioner udelukkende foretages af en

revisor, vil varigheden ikke kunne overstige de syv år.

Det at kommissionen foreslog en øvre og en nedre grænse for varigheden, skulle

imødekomme nogle af deres oprindelige mål. Den nedre grænse på to år kunne ses som en

væsentlig fordel for revisor. Dels vil den meromkostning oftere rotation ville medføre, kunne

imødekommes. Dette må være at se som en imødekommelse fra kommissionens side i forhold

til den kritik og de negative effekter kommissionen identificerede ved impact assessment.

Yderligere vil en nedre grænse kunne ses som en væsentlig bidragsyder til en styrket
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uafhængighed. Revisor kan gå kritisk ind til en revision uden at være bange for at blive afsat

året efter. Det vil sige, at risikoen for at uenigheder med ledelsen, kan afsætte revisor vil blive

minimeret. Dette er væsentligt i forhold til en øget kvalitet i revisionen. Der eksisterede ikke

andre regler for revisors fratræden i den danske lovgivning, hvorfor dette ville være en klar

stramning. Det vurderes dog at forslaget ikke kun kan ses som positivt, det må formodes, at

såfremt en bindingsperiode blev indført, ville markedet stagnere. Fleksibiliteten og

konkurrencen ville alt andet lige mindskes, dette uden at tage den øvre grænse i betragtning.

Den øvre grænse på maksimalt seks-ni år må anses som værende en væsentlig skærpelse af

tidligere lovgivning. Helt oplagt er det at familiaritetstruslen begrænses ved at revisor ikke

kan vælges for mange år ad gangen. Det lange forhold mellem revisor og klient minimeres

samt risikoen for at en ny partner fra samme virksomhed lægger under for tidligere

beslutninger og presset for at beholde kunden forsvinder. Modsat kan det argumenteres for at

kvaliteten vil falde, da et langt samarbejde har sine fordele i indgående kendskab til kundernes

forhold. Yderligere kan der opstå risiko for at revisor forsøger at profitmaksimere de sidste år

af revisionskontrakten, da de alligevel ikke vil kunne blive genvalgt, hvilket resulterer i endnu

dårligere revision.

Det er svært at se hvorledes kommissionen direkte adresserer problematikken vedrørende

konkurrencen på markedet. Men indirekte via en begrænsning i revisionens varighed kan der

åbne sig muligheder for mindre revisionsvirksomheder. Dette skal dog ses i sammenhæng

med forbuddet mod ikke-revisionsydelser. Ses disse samlet, var tanken at en PIE-virksomhed

anvender en i Big Four til revision og en til øvrige ydelser. Dette efterlader kun to i Big Four

til at byde på revisionen efter endt kontrakt. Det åbner muligheden for at de mindre kommer

med i budrunder.

Det oprindelige forordningsforslag imødekom altså de målsætninger kommissionen havde.

Der var mange både positive og negative effekter, men i forhold til det scenarie

kommissionen havde fremsat, fik de imødeset meget af det de ville.

Der var dog stor kritik i forhold til forslaget både internt i parlamentet men også hos

interessenterne.3 Dette medførte, at det endeligt vedtagne forslag ser en del anderledes ud.

3 Svar fra interessenter gennemgås løbende i det omfang det har relevans for opgaven.
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I den endeligt vedtagne forordning er der atypiskfor EU forordninger opsat en masse grænser,

se nedenfor, men det er op til lokal lovgiver, hvorvidt reglerne skal skærpes yderligere.

Udviklingen i selve forordningen i forhold til partnerrotation:

Oprindelig

lovgivning

Forslag af

november 2011

Endelig forordning

af april 2014

Partner rotation: Hvert 7. år Hvert 7. år Hvert 7. år som

minimum

Cool-off periode 2 år 3 år 3 år
Tabel 3: Udvikling i partner rotation (egen tilvirkning)

I forhold til partnerrotation er reglerne ikke skærpet yderligere siden forslaget i 2011. Dette er

ikke et forslag der har mødt megen kritik, da udgangspunktet er at, ved rotation bliver den nye

partner på sagen hele sin fulde periode ud, hvorfor cool-off perioden på de oprindelige to år

må anses at være benyttet relativt sjældent. Der er ingen statistikker herpå, men det må

formodes at virksomhederne ikke ønsker uhensigtsmæssig megen rotation i partnere frem og

tilbage.

Udviklingen i selve forordningen i forhold til firmarotation:

Oprindelig

lovgivning

Forslag af

november 2011

Endelig forordning

af april 2014

Rotation - nedre

grænse:

Ingen regler Min. 2 år Min. 1 år,

medlemsstater kan

kræve en længere

periode

Rotation - øvre

grænse

Ingen regler Max. 6 år Max. 10 år med

mulighed for

yderligere 10 år ved

udbudsrunde

Cool-off periode Ingen regler 4 år 4 år
Tabel 4: Udvikling i firmarotation (egen tilvirkning)

Reglerne er blevet væsentligt slækket i forhold til det udgangspunkt kommissionen lagde op

til. Kravet om en nedre grænse er fjernet og er lagt op til de enkelte medlemslande hvorvidt

man ønsker en sådan. Derudover er revisionernes varighed blevet forlænget væsentligt.
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Kommissionen er gået meget på kompromis med deres oprindelige hensigt. Den eneste rigtige

effektive barriere de har sat op er, at ingen virksomheder kan beholde deres revisor i mere end

20 år. Et af kommissionens indledende argumenter var at over halvdelen af de adspurgte

havde haft samme revisor i over syv år og 31 % havde haft samme revisor i over 15 år.

Kommissionen mente at dette var uforeneligt med revisors uafhængighed. Men med den nu

vedtagne forordning rammer kommissionen kun en andel af 31 %. Kommissionen ville helt

sikkert gerne have ramt flere, som det var lagt op til i forslaget fra 2011. Såfremt det var

blevet vedtaget havde de ramt 50 % og det havde klart været mere i deres hensigt.

Mine tidligere fremførte argumenter i forhold til de positive aspekter i kommissionens

forslag, bliver næsten skudt ned af kommissionen selv.

De indfører ikke nogen nedre grænse for varigheden, hvorfor argumenterne omkring revisors

uafhængighed og mulighed for at være kritisk i starten af en samarbejdsperiode forsvinder.

Det er op til de enkelte medlemslande, hvorvidt de vurderer det relevant at medtage i lokal

lovgivning. Altså er der ikke mulighed for en øget kvalitet herigennem, dog forbliver

revisionsmarkedet fleksibelt og mere konkurrencedygtigt. Den øvre grænse sættes relativt

højt, hvilket medfører at familiaritetstruslen fortsat vil være til stede. Modsat så forsvinder

revisors incitament på den korte bane til at profitmaksimere, hvilket gerne skulle øge

kvaliteten. Dog vil risikoen for at revisor ønsker at tilfredsstille kunden ved at være mindre

kritiske og dermed har mulighed for at holde kunden hele perioden, øges. Dog har

kommissionen fået indarbejdet, at revisionen skal i udbud4, dette vil uden tvivl medføre større

konkurrence blandt revisionsvirksomhederne, da der må formodes at komme flere udbud end

der er i dag. Der er ingen statistik herpå, hvorfor det kan være svært at konkludere hundrede

procent.

I forhold til yderligere øget konkurrence er dette styrket, jf. mine bemærkninger ovenfor, dog

skal dette igen ses sammen med de endelige regler for forbuddet mod ikke-revisionsydelser,

hvorfor dette gennemgås yderligere i afsnit herfor.

4 Reglerne her for fremgår af artikel 16 af forordningen, og er uden for opgavens relevans
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3.3.4. Udviklingen i forbud mod ikke-revisionsydelser

Som beskrevet tidligere var kommissionens hovedformål at:

 Styrke revisors uafhængighed ved at begrænse udførelsen af ikke-revisionsydelser

 Øget kvalitet

 Forbedre markedssituationen og mindske samfundsmæssige risici

Med forordningsforslaget er kommissionen af den overbevisning at disse formål er indfriet.

Kommissionen foreslår i artikel 10, at der sættes en begrænsning på ydelser revisor må udføre

udover den lovpligtige revision.

De gældende regler i dansk lovgivning på området er som tidligere beskrevet meget

begrænsede. Af revisorlovens § 24 samt uafhængighedsbekendtgørelsens § 5 fremgår der to

mere eller mindre forbud, i form af bogføring og assistance med opstilling af årsregnskab

samt deltagelse i ansættelse af nøglemedarbejdere. Med forordningsforslaget lagde

kommissionen op til en radikal ændring af disse regler for PIE-virksomheder.

Kommissionen lagde i artikel 10 op til hvilke ydelser der kunne udføres af revisor, i tæt

tilknytning til den lovpligtige revision, samt hvilke ydelser der medførte eller kunne medføre

interessekonflikter.

De relaterede finansielle revisionsydelser kommissionen lægger op til revisor kan udføre,

indeholder blandt andet revision eller gennemgang af delårsregnskaber, erklæring om

redegørelser for virksomhedsledelse og om socialt ansvar, erklæring til tilsynsmyndigheder

samt erklæring om hvorvidt skattebestemmelser er overholdt. Alle ydelserne vurderes at være

tæt tilknyttet til revision, hvorfor der som sådan ikke er noget heri, der modsiger

kommissionens indledende formål.

I artikel 10 stk. 3 oplister kommissionen de ikke-revisionsydelser der medfører

interessekonflikt og i stk. 4 de ikke-revisionsydelser, der kan medføre interessekonflikt. Det

oprindelige forslag til forordningen var udformet væsentligt anderledes end det endelige.

Forslaget var i mere generelle vendinger omkring hvilke ydelser der medførte eller kunne

medføre interessekonflikter, hvorimod den endelige forordning meget specifikt oplister de

ikke-revisionsydelser, der ikke må udføres. En sammenligning af de to er illustreret nedenfor.
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Via en opdeling af henholdsvis artikel 10 i forordningsforslaget og artikel 5 i den endelige

forordning.

Artikel 10 Indhold Artikel 5 Indhold

Stk. 1 Fastlæggelse af artiklens

formål

Stk. 1,

litra a-b

Fastlæggelse af formål

Stk. 2 Oversigt over relaterede

finansielle revisionsydelser

I forlængelse

af stk. 1

Oplistning af samtlige forbudte

ikkerevisionsydelser

Stk. 3 Oversigt over ikke-

revisionsydelser der medfører

eller kan medføre

interessekonflikt

Stk. 2 Beføjelse til medlemslande om at

udvide forbudslisten

Stk. 4 Regler for revisionsnetværk Stk. 3 Lempelse af forbud ud fra

bestemte forudsætninger

Stk. 5 Skærpelse af indtægtsregler

for udførelsen af

ikke-revisionsydelser

Stk. 4 Regler for revisionsnetværk

Stk. 6 Beskrivelse af

kommissionens beføjelser

Stk. 5 Regler for revisioner af

virksomheder uden for unionen
Tabel 5: Udvikling i forbud mod ikke-revisionsydelser (egen tilvirkning)

Det endelige forslag tager mere specifikt fat i hvilke ydelser der ikke må udføres og kommer

ikke med nogen eksempler på hvilke der kan udføres. I og med listen er så specifik, efterlader

det ikke meget plads til fortolkninger som det oprindelige forslag lagde op til. Generelt er de i

indhold ens, det er blot måden hvorpå kommissionen formulerer sig, der ændrer sig.

Det oprindelige forslag lagde i høj grad vægt på, at revisor skulle være uafhængig ikke kun i

det pågældende land men i hele unionen samt at konkurrencen skulle øges markant. Der var

specielt et afsnit der så ud til at blive yderst kontroversielt og som ikke fremgår af det

endelige forslag. Der var i stk. 5 opsat væsentlige begrænsninger der skulle ramme Big Four,

hvilket både kunne føre til øget uafhængighed, men også til en væsentlig ændring i

konkurrencevilkårene.

Af stk. 5 i artikel 10 fremgår det at:

”Hvis et revisionsfirma har mere end en tredjedel af sine årlige revisionsindtægter fra

store virksomheder af interesse for offentligheden og indgår i et netværk, hvis

medlemmer tilsammen har årlige revisionsindtægter på over 1.500 mio. EUR i Den
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Europæiske Union, skal det opfylde følgende betingelser:

a) det må ikke direkte eller indirekte ikke-revisionsydelser for virksomheder af interesse

for offentligheden

b) det må ikke tilhøre et netværk, der udfører ikke-revisionsydelser i Unionen

c) enhver virksomhed, der udfører de ydelser, der er anført i stk. 3, må ikke direkte eller

indirekte besidde mere end 5 % af kapitalen eller stemmerettighederne i

revisionsfirmaet

d) virksomheder, der udfører de ydelser, der er anført i stk. 3, må ikke direkte eller

indirekte sammenlagt besidde mere end 10 % af kapitalen eller stemmerettighederne i

revisionsfirmaet

e) et sådant revisionsfirma må ikke direkte eller indirekte besidde mere end 5 % af

kapitalen eller stemmerettighederne i enhver virksomhed, der udfører de ydelser, der

er anført i stk. 3.

Dette er et direkte angreb mod de store spillere på markedet, og et forsøg på at regulere

konkurrencen. Det må formodes at Big Four langt hen ad vejen har 1/3 af deres indtægter fra

PIE-virksomheder, dette vil dermed medføre et total forbud mod at udføre andre ydelser for

dem. Endvidere indbygger kommissionen ejerskabsregler, hvilket medfører at

revisionsvirksomhederne ikke blot kan omlægge deres selskabsstruktur til to virksomheder,

en til revisionen og en til rådgivningen. Et meget omfattende forslag der uden tvivl ville få

kommissionens ønske om øget konkurrence og et ønske om rene revisionsvirksomhed til at gå

i opfyldelse. Som allerede nævnt blev dette helt fjernet i den endelige version, forslaget var

for kontroversielt og et meget stort indgreb i markedet. Kommissionen måtte nøjes med

mindre, det var for omkostningsfuldt for de store revisionshuse og et tegn på at mindre nok

kunne gøre det.

Det endelige forslag blev en total minimums forbudsliste. Men det oprindelige forslag og det

endelige forslag, griber markant ind i revisionsmarkedet. I Grønbogen var der oprindeligt lagt

op til at forbuddet skulle ramme alle revisioner, hvilket ikke til fulde ville opfylde formålet.

Det må anses at være svært for en SMV-revisor at være konkurrencedygtig, såfremt han ikke

må udføre rådgivning til de mindre kunder, derved vil han ikke kunne opbygge kompetence til

at kunne rådgive større kunder. Derfor er det for SMV-revisoren meget positivt at
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forordningen kun rammer PIE-revisorerne. Dette er en klar styrkelse af konkurrenceevnen og

i tråd med formålet.

Kommissionen må anses at opnå en del af målet, ikke så radikalt som det ønskede med den

endelige forordning. De sender et klart budskab om at uafhængigheden skal øges gennem øget

regulering. Kommissionen har ikke været tilfreds med den eksisterende implementering af

code of ethics, hvorfor der i stedet indføres en forbudsliste, der ikke lader noget tilbage til

vurdering fra revisor. Ud fra kommissionens indledende analyser af et behov for øget

regulering har de opnået det de ønskede, uden at skele meget til de eventuelle konsekvenser

dette kunne få for revisionshusene og PIE-virksomhederne. De oprindelige tanker bag

forslaget var radikale og vurderes at ville have fået stor betydning dels for indtjeningen i

primært Big Four, men også for omkostningsniveauet for PIE-virksomhederne. PIE-

virksomhederne vil få en øget omkostning, både set i likvider men også i ressourcer, der skal

anvendes. En revisor til at udføre revisionen og en til at udføre alle ikke-revisionsydelser, vil i

stort omfang medføre at alt viden skal gives til begge revisorer. Førhen har revisor allerede

haft indsigt i virksomheden og derved lettere kunne udføre alle andre ydelser. Derudover må

det antages, at omkostningen for både revision og rådgivning vil kunne stige.

Revisionsvirksomhederne vil gå efter samme omsætning som førhen og vil ikke kunne

profitere af ekstra ydelser, hvorfor revisionshonorarerne kan stige. Endvidere vil den

indledende manglende viden fra rådgivernes side, medføre en øget omkostning til udførelsen

af ekstra ydelser. Kommissionen mener modsat at omkostningerne reelt vil kunne falde, da

der vil komme en øget konkurrence både på revisions- og rådgivningsmarkedet, som vil

medføre et prispres. Ud fra en teoretisk tankegang er dette ikke nogen god løsning, da et pres

på honoraret kan få revisor til at slække på kvaliteten som tidligere omtalt. Kommissionen

bevæger sig på en knivspids i forhold til at øge revisors uafhængighed og øge konkurrencen

uden at de to samtidig virker modsatrettede.

Som tidligere omtalt havde firmarotation og forbuddet mod ikke-revisionsydelser nær

sammenhæng i forhold til den øgede konkurrence. Hvis vi et øjeblik ser bort fra førnævnte

modsatrettede effekter på uafhængighed og konkurrencen, er rotation og forbuddene en

åbenlys forøgelse af konkurrencen. Konkurrencesituationen er illustreret neden for, hvor der

tages udgangspunkt i en PIE-virksomhed, der har Deloitte som rådgiver og PwC som revisor.

Når revisionen derefter skal i udbud er der de to resterende Big Four til at byde, KPMG 2014
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og EY, herudover en eller flere andre. Dette vil uden tvivl øge muligheden for andre aktører

til at komme ind på markedet. Med de gamle regler er det yderst sjældent at andre spillere på

revisionsmarkedet nogensinde får en mulighed for at byde. Så på den vis kan forordningen få

en gavnlig konkurrencemæssig effekt.

Tabel 6: Konkurrencen ved indførelse af artikel 5 og 17 (egen tilvirkning)

3.4. Del konklusion – udviklingen i forordningen

Den endeligt vedtagne forordning har gennemgået en større proces og taget tre et halvt år fra

Grønbogen udkom til den kunne vedtages. Kommissionen havde mange ideologiske tanker

som blev afprøvet i høringer og i parlamentet. Mange af tankerne og forslagene var meget

kontroversielle og ville i meget høj grad begrænse revisionshusenes indtjening.

Kommissionen lagde ud med at foreslå en øvre og en nedre grænse for varigheden af

revisionen, der skulle tilgodese stigende omkostninger for revisorerne samtidig med at det

skulle øge både kvaliteten i revisionen og revisors uafhængighed. De ville familiaritetstruslen

til livs ved at afkorte varigheden af revisioner helt ned til en seksårig periode. Dette ville

påvirke ca. halvdelen af alle nuværende kundeforhold, hvor undersøgelser viste at

virksomheder ikke havde skiftet revisor i over syv år. Den endelige forordning blev en

mellemvej mellem ikke at regulere overhovedet og stadig ramme de virksomheder, der ikke

havde skiftet revisionsselskab i mange år. Dette påvirker derfor kun ca. 31 %, hvorfor

kommissionen er endt ud med et forslag, der har forsøgt at gøre alle tilfredse.

I forhold til forbuddet mod ikke-revisionsydelser er kommissionen virkelig trådt i karakter og

har udfordret revisionsverdenen. Der har fra start været et ønske om at begrænse revisorernes

indtjening fra egne revisionskunder, da det set udefra er i strid med uafhængigheden.

Kommissionen har fra dag et meldt kraftigt ud og signaleret at store ændringer ville komme.



54 | S i d e

Dette har de holdt fast i hele vejen. Det eneste punkt hvor kommissionen har bøjet sig er i

forhold til at begrænse Big Four endnu mere ved at indføre maksimumgrænser for

indtjeningen fra ikke-revisionsydelser. Et forslag der var meget kontroversielt og som

kommissionen havde svært ved at finde opbakning til. Kommissionen er kommet ud med et

resultat hvor mange ydelser forbydes og hvor især de store revisionshuse udfordres på deres

organisation.

Sammenlagt har kommissionen med sine to lovændringer fået mange af deres grundlæggende

idéer igennem, med undtagelse af de meget kontroversielle, og uanset hvordan man vender og

drejer reglerne, er det alt andet end status quo, så Michel Barnier har opnået hvad han ville.
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3.5. Analyse af konsekvenserne af forordningen

I nedenstående afsnit vil der blive foretaget en analyse af konsekvenserne for

revisionsbranchen og i det omfang det giver værdi til forståelsen også implikationerne for

PIE-virksomhederne. Analysen opdeles i firmarotation og forbuddet mod ikke-

revisionsydelser. I det omfang begge restriktioner har samme konsekvens vil dette blive

behandlet samlet.

3.5.1. Konsekvenserne ved obligatorisk firmarotation

For at skabe et overblik over konsekvenserne for obligatorisk firmarotation, er det væsentligt

indledende at se på, hvorledes forordningen helt specifikt er skruet sammen, i forhold til til-

og fravalgsmuligheder for de enkelte medlemslande.

Resume af kravene

Ufravigelig minimums krav Medlemslandenes valgmuligheder

a. 10-årig firmarotation for

alle PIE-virksomheder i

EU

i. Mulighed for at forlænge
én gang med op til:

 10 år såfremt en
udbudsprocedure
gennemføres

 14 år såfremt der er tale
om én revisor udfører
lovpligtig revision

ii. Mulighed for at fastsætte en kortere varighed end de 10 år

b. På anmodning af den reviderede
virksomhed, kan de nationale
regulerende/tilsynsmyndighederne
forlænge én gang med yderligere to år i
"særlige omstændigheder"

Definitionen af dette er stadig uklar, men
skal forstås som fusioner, eller hvor en
udbudsprocedure har været forgæves.

Tabel 7: Resumé af rotationskravene (Egen tilvirkning)

Forordningen er ment som minimumskrav til medlemslandene, hvorfor der kan blive store

individuelle forskelle. Indholdet har både væsentlige fordele og ulemper, hvoraf det kan

argumenteres om nogle både er fordele og ulemper. Neden for er redegjort for de væsentligste

åbenlyse fordele og ulemper, der blandt andet er fremkommet via høringssvarene samlet

impact assessment, se tidligere afsnit. Tabellen fungerer som oversigt og udgangspunkt for

analysen.
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Fordele Ulemper

Styrkelse af uafhængigheden Mindre specialisering

Eliminering af interessekonflikter Dalende revisionskvalitet

Øger professionel skepsis Tab af branchespecifik viden

Øger revisionskvaliteten Øgede omkostninger for revisionshusene

Øget konkurrence på revisionsmarkedet Øgede omkostninger for PIE virksomheder

Kvalitetskontrol af tidligere revisor Overregulering

Tabel 8: Fordele og ulemper ved firmarotation (Egen tilvirkning)

I de kommende afsnit vil hvert af ovenstående blive analyseret nærmere og begrundet.

Fordele og ulemper kan opdeles i tre primære hovedemner; Uafhængighed, kvalitet, og øget

omkostningsniveau, hvorfor der vil blive taget udgangspunkt heri.

3.5.1.1. Uafhængighed

Som tidligere beskrevet var en stor del af motivationen for kommissionens forslag at øge

revisors uafhængighed, der gennem finanskrisen havde lidt store knæk. Set ud fra et teoretisk

synspunkt kan rotationen styrke professionsuafhængigheden, som Mautz og Sharaf

fremhæver som et af de væsentligste parametre i forhold til styrkelse af uafhængigheden. Der

kan heller ikke være tvivl om at firmarotation sender et væsentligt kraftigere signal til

samfundet end den eksisterende partnerrotation gør. En styrkelse af

professionsuafhængigheden vil også være med til at minimere den eksisterende

forventningskløft, der er øget gennem årene.

Hvis vi ser på David Flints tilgang til uafhængighed fremhæver han de personlige relationer

som den væsentligste faktor i forhold til at opretholde uafhængigheden. Han påpeger, at dette

kan medføre problemer i forhold til loyalitet og interessekonflikter. Igen kan vi ud fra en

teoretisk synsvinkel sagtens argumentere for at firmarotation vil være medvirkende til at disse

risici minimeres væsentligt. Spørgsmålet er dog bare om der ved indførelsen af obligatorisk

partnerrotation ikke allerede er taget hånd om dette problem. Partnerrotationen er indført

netop for at minimere familiaritetstruslen, og rotationen her er strengere end firmarotationen.

Herudover mener Ernst & Young at rotation i CFO’s og CEO’s minimerer risikoen

yderligere:
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”The natural turnover of client personnel also keeps relationships between the audit

firm and the audit client fresh. The CEOs and CFOs in large listed companies tend to rotate

more frequently on average than the audit partner rotation requirements.” (Ernst & Young

2010, s. 4)

Så hvorvidt øget regulering skulle minimere risikoen yderligere, er svær at vurdere. En risiko

der dog minimeres en smule, er risikoen for at der bliver lagt pres på den tiltrædende partner

for at holde revisionskunden fremadrettet, minimeres væsentligt da kundeforholdet alligevel

nu har en udløbsdato. Dog virker det som en halv løsning fra kommissionens side, da

firmarotationen eventuelt først sker efter 20 år, hvilket giver tre partnere der involveres og alle

har interesse i at kundeforholdet varer så lang tid som muligt. Der er indtil videre ikke

foretaget nogen analyser af hvad partnerrotationens effekter har været på uafhængigheden,

både PwC og Deloitte pointerer dette i deres høringssvar:

”As the Statutory Audit Directive has only been implemented in the different Member States

for at most a couple of years, we believe that before proposing any additional restrictions,

time is needed to judge the effectiveness of the existing measures.” (Deloitte 2010, s. 12)

”We note that the Statutory Audit Directive of 2006 was due to be implemented with effect

from 1 July 2008. This directive was aimed at many of the issues included in the Green Paper

and it would seem natural to continue to analyse carefully the effect of the Directive before

introducing further regulation or initiatives aimed at the same issues that are covered by this

Directive and had been considered in preparing it” (PwC 2010, s. 8)

Flint pegede endvidere på at de personlige kvalifikationer var alfa og omega for at samfundet

kunne have tillid til revisor. Med dette i mente kan det diskuteres hvad firmarotation

overhovedet bidrager med i denne sammenhæng. Der er ikke nogen sammenhæng mellem

rotationskrav og revisors redelighed, objektivitet og karakterstyrke. Ud fra den teoretiske

synsvinkel eksisterer der ikke en trussel mod uafhængigheden i kommissionens

argumentation.

I forbindelse med hele debatten vedrørende Grønbogen og det efterfølgende

forordningsforslag har revisors uafhængighed været meget central. Det kan dog være svært

med udgangspunkt i ovenstående at linke obligatorisk firmarotation endegyldigt hertil. Ingen

tvivl om at det i et samfundsmæssigt og teoretisk perspektiv vil styrke professions-
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uafhængigheden, men linket til den faktiske uafhængighed er sværere at konkludere på. Det

tætteste man kommer, i Mautz, Sharaf og Flints argumentation i teorien for at der skal være

undersøgelsesfrihed, og at dette bedst opnås uden personlige relationer. Og der kan ikke være

tvivl om at dette opnås med obligatorisk rotation. Dog er holdningen i branchen, at dette

allerede er opnået ved partnerrotationen, hvilket ikke er overraskende, da man indskrænker

revisionsvirksomhedernes råderum. Men selv i andre professioner og myndigheder var

holdningerne meget divergerende, da det har været svært at vurdere hvad effekten ville være.

En ting ligger dog fast og det er forventningskløften der kun er vokset i kølvandet på

finanskrisen og de mange skandaler. Derfor er det ikke længere muligt at basere

uafhængigheden på revisors personlige kvalifikationer. Professionsuafhængigheden skal

forbedres, og her er obligatorisk firmarotation indiskutabelt et godt middel til at ændre

samfundets og investorernes tillid. Der er ikke fuldt ud belæg for at konkludere at

uafhængigheden styrkes, dog er det sikkert at uafhængigheden ikke svækkes ved indførelsen

af yderligere rotation.

3.5.1.2. Revisionskvalitet

En højnelse af revisionskvaliteten var endvidere højt på kommissionens agenda, nu da der

alligevel blev søsat en større undersøgelse af revisionsmarkedet. Kommissionens tanker bag

en øget revisionskvalitet ved indførelse af firmarotation, må hænge tæt sammen med

uafhængigheden. Igen skal det ses ud fra et teoretisk perspektiv for, at der er hold i tankerne.

Undersøgelsesuafhængigheden og rapporteringsuafhængigheden der både behandles af Mautz

og Sharaf og Flint er væsentlig at tage i betragtning for at opnå en øget kvalitet. Ved at

indføre obligatorisk rotation fjernes risikoen for familiaritetstrusler og dermed vil der ikke

være et nært samarbejde mellem revisor og ledelse der kan influere på udførelsen af

undersøgelser og rapportering. Ledelsen vil have sværere ved at få indflydelse, da revisor ikke

har incitament til at følge ledelsen grundet det tidsbegrænsede samarbejde. Hermed er

påstanden rent teoretisk at kvaliteten vil blive øget. Endvidere kan der argumenteres for at

revisor vil opretholde en højere kvalitet, da de efterfølgende vil blive ”revideret” af et andet

revisionsfirma og vil dermed ikke risikere at tabe ansigt. Så ud fra teorien kunne det godt se

ud som om at kommissionen har haft fat i den lange ende, og opnået det de ville. Alligevel har
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der netop på dette punkt været ekstremt stor modstand fra mange parter, da man i praksis

forringer kvaliteten ved hyppige revisorskift.

Et af de forhold der er pointeret i flere høringssvar og publikationer er tabet af specifik

brancheviden og kendskab til de reviderede virksomheder. En viden der er nødvendig for at

kunne levere revision af høj kvalitet.

”There are real benefits to the quality of audit arising from deep institutional knowledge of

the business being audited that is acquired by the audit firm” (PwC 2010, s. 21)

Det er vitalt for en revision med høj kvalitet, at revisor har kendskab til virksomheden, dette

tager tid at opbygge, og er ikke noget der kan opnås inden tiltræden. Viden kan ikke overføres

fra et revisionshus til et andet, men må opbygges på ny, hver gang der foretages rotation.

Endvidere er det ikke nødvendigvis i ejernes interesse at skifte revisor, såfremt disse har

opnået en specifik viden, eller har opnået et så godt branchekendskab, at revisoren kan

bidrage proaktivt i selskabets udvikling og herigennem leverer en høj kvalitet.

Det tager nogle år at opbygge en væsentlig viden om et selskab, i denne periode må der

forventeligt være et fald i kvaliteten af revisionen. Der er en klart større risiko for at selskabet

bevidst kan snyde revisor og gemme væsentlige forhold, da revisor ikke nødvendigvis ved

hvor han skal se. Endvidere kan der argumenteres for, at revisor slækker på kvaliteten og kun

udfører hvad der er minimumskravene de sidste år af revisionen. Når revisor ved at der ikke

kan ske genvalg, er der ikke noget incitament til at være værdiskabende og forny

revisionsmetodikker. Revisionen vil derfor udelukkende have fokus på at få malket de sidste

penge ud af revisionen ved at slække lidt på servicen og kvaliteten.

Kommissionen brugte Italien som foregangsland, da de i forvejen har tvungen rotation efter ni

år. Dette har mødt mange protester i de danske høringssvar, blandt andet fra det daværende

økonomi- og erhvervsministerie, der henviser til en undersøgelse af konsekvenserne i Italien:

”An Italien study of mandatory rotation of audit firms indicates that mandatory rotation does

not have any effect but rather increases the cost of audit and reduces the audit quality.”

(Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010, s. 3)
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Der henvises til et studie som blev foretaget på Bocconi University, der undersøgte

konsekvenserne og kunne konkludere følgende: (Bocconi University 2012)

 Meget stort tab af viden – forringer kvaliteten væsentligt

 Større omkostninger for både revisor og virksomheder

 Ingen effekt på aktiemarkedet at revisors udskiftes ofte

 Flere anmærkninger fra revisor i årene før revisionsskifte

 Større koncentration af Big Four

Med udgangspunkt i ovenstående analyse er der ikke hold i at firmarotation skal øge

kvaliteten. Der er fundet en middelvej mellem kommissionens ønsker og de studier, der er

udført. Kvaliteten vil næppe stige væsentligt med obligatorisk rotation, men med den horisont

der er for en revision og taget i betragtning af hvor relativt få virksomheder der ifølge

Grønbogen har sin revisor i flere år, falder kvaliteten heller ikke.

Det vurderes, at hele denne diskussion om revisionskvalitet har været nyttig, men man har

ikke nået et mål, der gør at revisionens kvalitet endegyldigt stiger. Man kan derimod tvivle på

om kvaliteten øges med en øget konkurrence. Der vil blive forsøgt åbnet for at revisionshuse

uden for Big Four får sin andel af de større revisioner, og her kan deres kompetencer i forhold

til at kunne revidere PIE-virksomheder med rette mistænkeliggøres. Kommissionen ønskede

større konkurrence, men hvis de øvrige revisionshuse ikke har kompetencerne vil det uden

tvivl svække kvaliteten i de år det tager at opbygge kompetencerne. DSV’s finansdirektør er

imod rotation af samme årsag, når det ses i sammenhæng med forbuddet mod ikke-

revisionsydelser, er der for få at vælge imellem. (Hyltoft 2014).

3.5.1.3. Omkostninger

Alle er og har været enige om at der er væsentlig risiko for en stigning i omkostninger for

både revisionsvirksomhederne og de reviderede virksomheder som følge af oftere rotation. De

øgede omkostninger for revisionsvirksomhederne ligger primært i, at de skal bruge væsentligt

mere tid de første år af en revision. De skal lære kunden at kende og opnå en forståelse for

systemer, processer, kontroller med videre. Dette tager tid og vil derfor blive en væsentlig

omkostning, hvis dette skal ske ofte. De ekstra penge der bruges de første år, skal gerne tjenes

ind de efterfølgende år, hvorfor et kundesamarbejde af en vis varighed er nødvendig. Det kan

derfor medføre at revisionshonorarerne sættes op som følge af oftere rotation.
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”…this could lead to significantly higher costs for business, as uncertainty on market share

might increase the price of auditing. A fairly foreseeable customer base, in a highly

competitive environment, allows for more stable and lower prices for business.” (Dansk

Erhverv 2010, s. 3)

Omkostningerne i de reviderede virksomheder vil udover et øget revisionshonorar også stige.

Dette vil primært være i form af intern tid der skal anvendes for at sætte en ny revisor ind i

alle processer og i selve forklaringen af hele forretnings set up‘et. I og med der er indført krav

om udbudsproces såfremt der skal ske forlængelse af samarbejdet vil dette endvidere øge

virksomhedernes omkostninger markant. Europaudvalget, under Erhvervs- og

Vækstministeriet, foretog i 2013 en undersøgelse af de samfundsmæssige påvirkninger ved

blandt andet obligatorisk firmarotation:

”Ifølge Kommissionens konsekvensvurdering af forslaget, vil en virksomhed af særlig

offentlig interesse skulle bruge mellem 200 – 1.000 timer på at gennemføre et udbud. Således

vil de administrative konsekvenser for virksomheder af særlig offentlig interesse samlet set

befinde sig mellem 20.000 og 100.000 timer på samfundsniveau årligt.” (Europaudvalget

2013, s. 12)

Det er en markant stigning for erhvervslivet, men som det også pointeres i undersøgelsen, vil

det over tid falde grundet kompetencer for udbudsprocedurer opbygges. Endvidere skal der

ses på den øgede konkurrence som der bliver skabt ved at flere kan byde ind, dette vil

endvidere være med til at presse revisionshonorarerne.

Det er væsentligt at tage med i betragtning, at revisor ikke længere kan påregne en ekstra

indtægt fra ikke-revisionsydelser, da disse forbydes, dermed er der stor sandsynlighed for at

revisionshonorarerne vil stige.

Samlet set er det umuligt at sige hvorvidt omkostningerne vil være stigende i erhvervslivet,

når der ses på den formodede øgede konkurrence. Dette kan eliminere alle stigende priser, da

usikkerheden omkring markedsandele kan presse de større aktører til at sænke priserne. På

sigt vurderes det, at priserne på revision vil stige som følge af indførelsen af firmarotation.
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3.5.2. Konsekvenserne ved forbud mod ikke revisionsydelser

For at få et overblik over selve konsekvenserne er neden for opsat et skema over hvad

forordningen rent faktisk indeholder i dybden og hvorledes medlemslandene skal forholde sig

hertil. Dette er grundlæggende for at kunne diskutere eventuelle konsekvenser.

Oversigt over forbudte ikke-revisionsydelser

a) Skatteydelser
relateret til:

a) Udarbejdelse af
skatteblanketter.

Medlemslandene kan

tillade levering af

skattemæssige ydelser

vedrørende: a), d), e),

f) og g) så længe:

 De ikke har
direkte eller de
har få uvæsentlige
effekter på de
reviderede
regnskaber.

b) Lønskat

c) Told

d) Udpegelse af
offentlige tilskud og
skatteincitamenter,
medmindre bistand
fra revisoren eller
revisionsfirmaet i
forbindelse med
sådanne ydelser er
retligt påkrævet.

e) Bistand i forbindelse
med skattekontroller
fra skattemyndighed-
ernes side,
medmindre bistand
fra revisoren eller
revisionsfirmaet i
forbindelse med
sådanne kontroller er
retligt påkrævet.

 Revisionsudvalget
skal sætte
retningslinjer med
hensyn til
levering af
sådanne tjenester.

f) Beregning af
direkte- og indirekte
skat samt udskudt
skat

 Skattearbejde på lønsumsafgift og told er
ikke inkluderet i medlemsstatens
mulighed, og derfor aldrig tilladt.

g) Levering af
skatterådgivning.

b) Ydelser, der har
indflydelse på den
reviderede
virksomheds
ledelse eller
beslutningstagning.

Er ikke helt klart defineret og er åben for eventuelle forskellige

fortolkninger.

c) Bogføring og udarbejdelse af bogholderi og regnskaber.

d) Ydelser i forbindelse med lønninger.

e) Udformning og gennemførelse af procedurer
for intern kontrol eller risikostyring relateret

* Se bemærkning under skema
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til udarbejdelsen af og/eller kontrollen med
finansiel information eller udformning og
gennemførelse af finansielle
informationsteknologisystemer.

f) Vurderingsydelser,
herunder
vurderinger i
forbindelse med
aktuarydelser og
støtte til retssager.

Medlemslandene kan

tillade disse ydelser så

længe:

 De ikke direkte eller har afgørende effekt
hver for sig eller samlet på de reviderede
regnskaber.

 Vurderingen af virkningen på de
reviderede regnskaber er omfattende
dokumenteret og forklaret i den
supplerende rapport til revisionsudvalget.

g) Juridiske ydelser i
forbindelse med:

 Generel rådgivning.

 Forhandling på vegne af den reviderede virksomhed.

 Tvistløsning i en forsvarende rolle.

h) Ydelser i forbindelse med den reviderede virksomheds interne revisionsfunktion.

i) Ydelser i tilknytning til finansiering,
kapitalstruktur og kapitalallokering og den
reviderede virksomheds investeringsstrategi,
bortset fra levering af forsikringsydelser i
forbindelse med regnskaber, såsom afgivelse
af støtteerklæringer i forbindelse med
prospekter udstedt af den reviderede
virksomhed.

Er ikke helt konkret defineret, da due
diligence ydelser vil blive tilladt.

j) Fremme af, handel med eller tegningsgaranti for aktier i den reviderede virksomhed.

k) Ydelser relateret til
menneskelige
ressourcer med
hensyn til:

 ledelse, som
betydeligt kan
påvirke
udarbejdelsen af det
bogholderi eller det
regnskab, som er
underlagt den
lovpligtige revision,
såfremt sådanne
ydelser omfatter:

 søgning efter eller udvælgelse af
kandidater til sådanne stillinger.

 kontrol af referencerne for kandidater til
sådanne stillinger.

 strukturering af det organisatoriske design.

 udgiftskontrol.
Tabel 9: Oversigt over forbudte ikke-revisionsydelser (Egen tilvirkning)

* Den normale regel er, at der ikke kan leveres de nævnte tjenester i perioden mellem

begyndelsen af den reviderede periode, og udstedelse af revisionsrapporten. Der er et

yderligere krav for én kategori af ikke-revisionsydelserne alene, nemlig "at designe og

implementere interne kontrol- eller risikostyrings procedurer i forbindelse med forberedelsen

og / eller kontrol af finansiel information eller finansielle it-systemer ", hvor sådanne tjenester
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ikke må udføres i det finansielle år forud for den reviderede periode. Bortset fra denne ene

kategori er der ingen anden "afkøling".

Da der som illustreret er en del skatteydelser og vurderingsydelser, hvor det er op til

medlemslandene at indføre de regler de hver især vurderer hensigtsmæssige, er der i analysen

taget udgangspunkt i at alle ovenstående regler vedtages samt at man i Danmark ikke benytter

muligheden for yderligere skærpelse.

Forordningen har altså lagt op til en væsentlig skærpelse af reglerne for hvad revisor kan

tillade sig. Indholdet har både væsentlige fordele og ulemper, hvoraf det kan argumenteres om

nogle både er fordele og ulemper. Neden for er redegjort for de væsentligste åbenlyse fordele

og ulemper, der blandt andet er fremkommet via høringssvarene samlet impact assessment, se

tidligere afsnit. Tabellen fungerer som oversigt og udgangspunkt for analysen.

Fordele Ulemper

Styrkelse af uafhængigheden Stadig en uafhængighedsproblematik da nogle

ydelser stadig må leveres

Eliminering af interessekonflikter Professionsuafhængigheden fortsat truet

Øget tillid til regnskabet Tab af specifik viden – manglende

synergieffekter

Øget konkurrence Øgede omkostninger for PIE-virksomheder

Øget kvalitet grundet mere fokus

Tabel 10: Fordele og ulemper ved forbud mod ikke-revisionsydelser (Egen tilvirkning)

I de kommende afsnit vil hvert af ovenstående punkter blive analyseret nærmere og

begrundet. Fordele og ulemper kan opdeles i tre primære hovedemner; uafhængighed,

konkurrence, og øget omkostningsniveau, hvorfor der vil blive taget udgangspunkt heri.

3.5.2.1 Uafhængighed

I afsnittet omkring udviklingen i forordningen berørte vi kort, at kommissionen så ud til at

have opnået en styrkelse af uafhængigheden ved at indføre forbuddet. I nærværende afsnit ses

der nærmere på sammenhængen til teorien, for at kunne konkludere, hvorvidt der rent

teoretisk er tale om en styrkelse.
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Mautz og Sharaf fremhæver den praktiske uafhængighed som en væsentlig faktor for

vurdering af revisors uafhængighed, herunder forekommer revisors integritet og personlige

kvaliteter som endvidere er yderligere uddybet i Flints teori. Det må antages, at revisor til

hver en tid tilstræber at være uafhængig. I den danske lovgivning er der endvidere benævnt

trusler, såsom selvrevision der meget vel kan være en af de største risici ved at revisor både

rådgiver og reviderer. Der er dog i den nuværende lovgivning indarbejdet, at revisor skal være

kritisk og vurdere sin egen uafhængighed løbende. Dette kræver ifølge Flint en objektiv og

handlekraftig revisor, personlige kvaliteter der ikke styrkes ved at forbyde enkelte ydelser.

Tværtimod er forbuddet et vink med en vognstang om at man ikke har ment, at revisor har

kunne administrere dette. Man fjerner risikoen for at revisor foretager en forkert beslutning og

derigennem minimeres risikoen. Det er imidlertid væsentligt at holde for øje på hvilken

bekostning dette sker. Dette vil blive yderligere berørt i afsnittet omkring omkostningerne.

Mautz og Sharaf påpeger at revisor skal være uafhængighed i planlægnings-, undersøgelses-

og rapporteringsfasen. Der er mange faktorer der spiller ind og som til dels allerede er

indarbejdet i den danske lovgivning. Revisorer har derfor opsat sikkerhedsforanstaltninger til

sikring af at dette overholdes.

Endvidere påpeger både Deloitte og PwC i deres høringssvar at der allerede er opsat barrierer

til sikring af revisors uafhængighed og at disse er tilstrækkelige. Endvidere skal revisor årligt

bekræfte uafhængigheden over for revisionskomiteerne.

”In addition, for audits of public interest entities, auditors must annually confirm their

independence from the audited entity, disclose annually to the audit committee any additional

services provided to the audited entity and discuss threats to their independence and the

safeguards they have applied” (Deloitte 2010, s. 13)

Kommissionen minimerer dermed væsentligheden af et effektivt fungerende revionsudvalg

ved, at minimere beslutningsgrundlaget. PwC er af den holdning at revisionsudvalget er det

mest oplagte til at vurdere enkeltstående opgaver:

”Audit committees are best situated to assess whether any particular service may threaten the

auditor's independence, and to consider the safeguards adopted. In our experience, audit

committees take this role very seriously.” (PwC 2010, s. 23)
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Med ovenstående taget i betragtning kan det derfor ikke være for at styrke den praktiske

uafhængighed, at kommissionen indfører en skærpelse af hvilke ydelser der må udføres. Der

ligger andre grundtanker bag.

I lighed med obligatorisk firmarotation vurderes det, at det nærmere er forventningskløften og

professionsuafhængigheden, der har været målet for forordningen. Det tilbagevendende

problem for revisionsbranchen har været erhvervsskandalerne, hvor revisor har været

involveret. Her er der gentagne gange blevet fremhævet, at revisor både har fungeret som

økonomisk rådgiver samt revideret regnskaberne. Dette er som tidligere beskrevet unægtelig

med til at øge forventningskløften og samfundets manglende tillid til revisor. Det er selve

samfundets opfattelse af uafhængigheden, kommissionen forsøger at ramme således, at

tilliden kan genoprettes. Der kan ifølge Flint være stor forskel på hvorledes revisor og

tredjemand opfatter uafhængigheden og dermed er der en kløft som nu forsøges minimeret

ved at eliminere en faktor, der kan skabe misforståelse. En revisionsvirksomhed og et

revisionsudvalg kan med udgangspunkt i den hidtidige regulering vurdere uafhængigheden,

men det kan være svært for en tredjemand at komme frem til samme resultat, da det ikke

nødvendigvis er åbenlyst og gennemsigtigt. Der kan argumenteres for hvorvidt den hidtidige

regulering er tilstrækkelig og hvorvidt forordningen mest hensigtsmæssigt påvirker

professionsuafhængigheden.

”Europakommissionen med forslagene, alene uafhængighed i fremtræden, og ikke

uafhængighed ud fra, hvad en velinformeret tredjemand ville konkludere, hvilket giver

anledning til meget betydelige og uforholdsmæssigt dramatiske konsekvenser.” (FSR 2011, s.

10)

FSR er altså af den holdning at oplysning af tredjemand ville medføre at revisors

uafhængighed i fremtræden vil blive styrket hvilket er i tråd med tidligere citat fra Adm.

direktør i FSR Charlotte Jepsen. De mener, at det er et voldsomt og unødvendigt indgreb i

revisors virksomhed og at der ikke er nogle studier, der har påvist sammenhænge mellem

manglende uafhængighed og udførelsen af rådgivningsydelser.

3.5.2.2. Konkurrence

Konkurrencen på revisionsmarkedet var ligeledes en akilleshæl for kommissionen, der gerne

ville have den store markedskoncentration ændret. Big Four’ markedsandele var for store og
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man havde forventning om at forbuddet ville kunne være med til at ændre dette som tidligere

beskrevet.

Hvis vi ser på Danmark alene, så er der en massiv markedskoncentration på de 100 største

virksomheder i Danmark der alle på nær ét revideres af Big Four:

Figur 1: Andel af virksomheder revideret af Big Four (Egen tilvirkning)5

Ovenstående er ikke hundrede procent PIE-virksomheder eller alle børsnoterede, men giver

en klar indikation af, at der har været noget om snakken i forhold til markedskoncentrationen.

Dette vil så også medføre, at det primært er Big Four der rammes af den nye regulering.

Spørgsmålet er jo blot i hvor høj grad konkurrencen rent faktisk vil blive øget. Ingen tvivl om

at konkurrencen om kunderne vil stige, men det kræver et meget stort netværk og høje

kompetencer for at kunne understøtte en virksomheds globale organisation af datterselskaber.

Ved at indføre begrænsninger sætter man også en hindring i vejen for mellemstore

revisionshuse for at kunne vækste og tiltrække de rette kompetencer.

“The Big 4 however do not present a “systemic risk” but rather a “reduction in choice” risk in the

event that one firm were to be forced to withdraw from the market. The focus should therefore be on

reducing barriers to non- Big 4 networks from undertaking the audits of the largest companies whilst

working to reduce the risk of a Big 4 audit firm involuntarily leaving the market.” (KPMG 2010, s. 4)

Neden for er illustreret dels de 20 største danske virksomheders fordeling af omkostninger til

den generalforsamlingsvalgte revisor, dels den gennemsnitlige fordeling af honoraret for alle

danske børsnoterede selskaber. Dette giver et tydeligt billede af, at der er en stor del af

virksomhedernes honorarer, der skal omfordeles mellem revisionshusene.

5 Bilag 2
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Figur 2: Honorarfordeling top 20 Figur 3: Honorar til børsnoterede
virksomheder (Egen tilvirkning)6 selskabers revisorer7

Der kan dog sås tvivl om hvorvidt de mellemstore har ressourcerne og kompetencerne til at

overtage Big Four’ engagementer. Umiddelbart virker det til, at man med forbuddet kun

styrker Big Four, virksomhederne vil have de bedst kvalificerede, og med øget regulering og

begrænsningerne kan det være svært, at se hvorledes disse kompetencer skal blive opbygget.

Der er ingen tvivl om at der er mange penge der bliver kastet op i luften og skal finde nye

lommer. Ser man alene på Big Four’ seneste årsrapporter, har de samlet set leveret andre

ydelser end revision for 2.435 MDKK. 8

Øget konkurrence kan måske ske med tiden, men risikoen for en yderligere konsolidering af

Big Four virker mere sandsynlig baseret på kompetencer og det verdensomspændende

netværk.Dette understøttes af Jesper Kofoed, Managing Partner hos EY:

”Big Four vil blive yderligere styrket, fordi de er de eneste, som globalt kan servicere PIEs”

(Bom 2014, s. 45)

3.5.2.3. Omkostninger

Nogle af de forhold der blev identificeret i forhold til obligatorisk firmarotation, går igen i

diskussionen af forbuddet mod ikke-revisionsydelser. Mange har siden Grønbogen blev

udgivet pointeret, at der er en kæmpe gevinst ved at anvende revisor til rådgivning. Revisor

har en viden som ingen andre har og vil derfor i mange henseender kunne bistå selskaberne

6 Bilag 3
7 Kilde: (FSR 2013)
8 Bilag 4
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med den bedste rådgivning og dermed skabe størst mulig værdi. Dansk Erhverv gjorde

ligeledes opmærksom på dette forhold i deres høringssvar:

”… many European companies demand and appreciate the skills and insights that auditors

have beyond auditing. These are for example utilized when it comes to developing a

company’s busi-ness potential. Often auditors can provide the best advice and consultancy

for business.” (Dansk Erhverv 2010, s. 4)

Dansk Erhverv ser det som en svækkelse for virksomhederne, at de ikke kan anvende dem de

finder mest kompetente, såfremt det skulle være revisor. PwC har taget en praktisk tilgang til

hvorfor det ikke er effektivt i mange tilfælde at forbyde revisor visse handlinger:

”… certain non-audit services draw on information or systems with which the auditor will

already be familiar from its audit procedures, and so the auditor's firm may be able to

achieve efficiencies that another service provider could not.” (PwC 2010, s. 24)

Dette vil medføre væsentligt forøgede omkostninger for virksomhederne da flere eksterne

parter skal have indsigt i virksomheden, og der skal derfor anvendes betydeligt flere

mandetimer til at få udført de ønskede ydelser.

Herudover vil de store revisionshuse skulle dække det eventuelle tab de får ved ikke at måtte

udføre rådgivningsydelserne. Herudover bliver det administrativt tungt for revisorerne, at

skulle sikre, at de ikke udfører mere end de må, Ander Dons, administrerende direktør,

Deloitte:

”Vi monitorerer os selv løbende: hvad er det, vi laver i dag som revisor og rådgiver, og hvad

er det, vi forventes at lave i fremtiden, og hvordan spiller det sammen? Vi skal være

opmærksomme på, at vi ikke konflikter med os selv.” (Bom 2014)

Forbuddet vil altså medføre en væsentlig stigning for de reviderede virksomheder, men

ligeledes vil der for revisoren komme en øget omkostning, da synergieffekter af revision og

rådgivning fjernes. Dette kan endvidere medføre forringet kvalitet i revisionen, hvilket strider

mod hensigten. Set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv er indførelsen af forbuddet en

dyr affære, det må derfor formodes, at branchen og PIE virksomhederne vil gå efter at få

lempet så mange af de potentielle forbud i forordningen som muligt jf. Tabel 9.
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4. Konklusion

EU Kommissionen havde med Grønbogen en forhåbning om at skabe debat om revisors rolle

og uafhængighed i forhold til finanskrisen. Revisors uafhængighed har været defineret af flere

teoretikere gennem årene og alle er enige, om at revisors uafhængighed er en vital del af det at

være offentlighedens tillidsrepræsentant. Uafhængigheden er i Danmark reguleret i

revisorloven og bekendtgørelser, og indeholder alle væsentlige aspekter af teoretikernes

definition på uafhængighed. Kommissionen fægtede bredt i Grønbogen og satte

spørgsmålstegn ved alle aspekter af revisors uafhængighed, dog med et lille fokus mod

professionsuafhængigheden og den forventningskløft, der var skabt mellem samfundet og

revisionsbranchen. Med den vedtagne forordning er der sendt et klart signal om at nye tider er

på vej, og med indførelsen bør professionsuafhængigheden forbedres.

Kommissionen har med denne proces belyst nogle meget vigtige aspekter af

revisionsbranchen, og har faciliteret en sund debat. Kommissionen har delvist nået deres mål,

men det er sket på bekostning af andre forhold. Professionsuafhængigheden er stigende,

forventningskløften minimeret, men slet ikke i den grad, der var målet. Der er fundet et

kompromis, hvor det primært er Big Four, der bliver taberne. Den øgede regulering kommer

på bekostning af øgede omkostninger til virksomhederne og formentligt en kvalitet i

revisionen og rådgivningen, der vil være faldende. Så helt i mål er kommissionen ikke

kommet, men et radikalt indgreb i markedet er det blevet, uanset hvordan det vendes og

drejes.

Kommissionen havde lagt op til at alle selskaber skulle omfattes, men kom i de endelige

forslag frem til, at det udelukkende var virksomheder af offentlig interesse. Virksomheder der

i den nuværende lovgivning er reguleret i revisorlovens § 21, stk. 3. En regulering der er

væsentligt skrappere end hvad der var hidtidigt, har været definitionen i EU. Derfor får

forordningen mere vidtrækkende konsekvenser i Danmark, såfremt dette ikke ændres. Der er

dog meget der tyder på, at reglerne vil blive lempet, da mange interessenter arbejder herfor.

En ændring af definition på virksomheder af offentlig interesse vil kun være naturlig, da det er

omsonst at kommuner og andre små kommunale virksomheder, skal omfattes af de nye regler.

Der er dog ikke meget der tyder på, at store virksomheder der ikke er børsnoteret ikke fortsat

skal være omfattet.
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Med forordningen bliver der helt konkret strammet op på reglerne for hvilke ydelser revisor

må levere udover den lovpligtige revision. Et forhold der tidligere var reguleret i revisorloven

og bekendtgørelserne samt i 8. direktiv. Endvidere er der indført tvungen firmarotation,

hvilket også er en væsentlig skærpelse af de nuværende regler om partnerrotation i

revisorlovens § 25.

Der er foretaget en analyse af hvad de to skærpede reguleringer får af konsekvenser for de

implicerede parter.

I forhold til forbuddet mod andre ydelser end revision, har alle parter været enige om at

diskussionen er sund, men der har været en klar interessekonflikt. Det at revisor yder andet

end revision, svækker uafhængigheden i regnskabsbrugers synspunkt. Men revisionsbranchen

og de reviderede virksomheder ser væsentlige synergieffekter, der vil gå tabt og som vil

påvirke revisionskvaliteten negativt. Endvidere er der en holdning om, at der ikke er

analyseret tilstrækkeligt på, hvorvidt den nuværende lovgivning var tilstrækkelig. Herudover

udgør rådgivningen en væsentlig del af revisorernes omsætning, hvilket på den korte bane kan

betyde økonomiske tab, men på sigt vil dette genoprettes, såfremt Big Four formår at holde

deres markedsandele og blot fordele rådgivningsopgaverne mellem sig. Konkurrencen på

markedet vurderes ikke at blive øget, da de små og mellemstore revisionshuse fortsat ikke har

kompetencerne og med en øget regulering og udsigt til ikke at måtte udføre alle opgaver for

deres klienter, bliver det svært at tiltrække de dygtigste medarbejdere.

Konsekvenserne for obligatorisk firmarotation er svære at spå om, da det afhænger meget af

hvilken vej de danske lovgivere vælger at gå. I analysen blev der taget udgangspunkt i at den

maksimale længde vedtages, hvilket vil medføre relativt få konsekvenser, da få virksomheder

i dag har revisor i så mange år. Der vil blive et øget omkostningsniveau i forhold til flere

udbud, her vil igen definition på virksomheder af offentlig interesse få betydning for

omfanget. At der sættes en maksimal grænse for hvor længe et kundeforhold kan vare gør, at

revisor i e sidste år af engagementer vil blive mere fokuseret på bundlinjen end på, at højne

revisionskvaliteten og værdien for virksomhederne. Endvidere vil oftere skift øge

virksomhedernes omkostninger, da der skal anvendes mere tid på at lære nye revisorer op i

virksomhedernes organisation og procedurer. Modsat vil professionsuafhængigheden stige, da

revisor oftere skiftes ud og derfor ikke vil kunne bygge de samme relationer som det tidligere

har været muligt. Endvidere vurderes det ikke, at firmarotation bidrager til den øgede
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konkurrence, godt nok er der færre i Big Four til at byde på revisionen, taget forbuddet mod

ikke-revisionsydelser i betragtning, men kompetencerne ligger stadig i Big Four og de vil med

stor sandsynlighed fortsat blive foretrukket.

Samlet set vurderes, det at kommissionen har øget professionsuafhængigheden, uden at røre

ved hver enkelt revisors afhængighed i deres ageren. Herudover vil forordningen få en negativ

effekt på revisionskvaliteten samt et øget omkostningsniveau for både revisionsbranchen og

virksomhederne af offentlig interesse. Jo mere reglerne skærpes i forhold til det maksimalt

tilladte i forordningen, jo større vil både de positive og negative effekter blive. Tilliden til

revisionsbranchen er til dels ved at blive genoprettet, men der mangler stadig initiativer til at

ramme den brede befolkningsforståelse af hvervet.

5. Perspektivering

Med vedtagelsen af forordningen er der kommet væsentlige stramninger af revisors virke.

Udover det der er undersøgt i opgaven, vil det være interessant at dykke yderligere ned i

hvorledes virksomhederne og revisorerne rent praktisk finder sig til rette i et nyt marked.

Endvidere er det interessant at se på, hvorvidt kommissionen kunne have gået i en anden

retning og stadig opnået det behov, der var identificeret. Til sidst kunne det også være

interessant, at se på afsmitningseffekten for andre virksomheder end de af offentlig interesse.

Der har gennem de seneste mange år gentagne gange været stramninger af revisors virke og

revisors uafhængighed. Der er udstedt bekendtgørelser, ændret i love, med mere. Altid har

revisionsbranchen og markedet indordnet sig og formået at komme styrket videre. Med dette

noget mere gennemgribende indgreb end tidligere, vil der højest sandsynligt opstå lidt

børnesygdomme i en periode, hvor mange forhold skal afklares og specificeres. I forhold til

tvungen firmarotation er det i konklusionen vurderet, at det trods alt er relativt få

virksomheder der rammes og disse virksomheder vil med tiden tilpasse sig den oftere rotation.

I forhold til at revisionshusene i mindre grad er sikret en indtægt fra en kunde gennem flere

år, vil der sandsynligvis blive stillet større krav til virksomhederne. Dette kunne være i form

af standardbeskrivelser for forretningsgange, nøglerisici og så videre, alt sammen forhold der

skal gøre det nemmere at tiltræde som revisor, samt at værdifuld viden ikke mistes ved skift

af revisor. Den byrde der pålægges virksomhederne, vil dermed over tid blive mindre og
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uanseelig. I tillæg til forbuddet mod ikke-revisionsydelser vil virksomhederne muligvis få

øget behov for at opbygge interne kompetencer for at undgå for mange forskellige eksterne

økonomiske rådgivere. Fremadrettet vil virksomhederne tilpasse sig og sørge for at rådgiverne

får opbygget samme kendskab til virksomheden som revisor. På et tidspunkt bliver det

hverdag på et tidspunkt og virksomhederne vil indrette sig. I forhold til revisionsbranchen vil

der med tiden helt klart ske en vurdering af hvad der er mest økonomisk rentabelt. Skal man

dreje fokus mod at være rådgiver fremfor revisor? Der vil helt klar komme fokus på at sørge

for at have mange typer af opgaver for på sigt fortsat at kunne have de dygtigste folk.

Revisorerne vil forsøge at effektivisere yderligere og sætte udbudsprocedurer i system og

sørge for at standarder ligger klar, for at kunne leve op til de øgede krav. Revisorerne må som

det er nævnt i konklusionen forvente en økonomisk lussing i starten, men med tiden vil både

honorar for revision og rådgivning finde et naturligt leje, hvormed alle er tilfredse og fortsat

kan føre forretning. Såfremt konkurrencen bliver lav må det endvidere formodes, at

rådgivningsydelserne flyttes rundt mellem Big Four og dermed er ingen skade sket.

Kommissionen var fra start meget opmærksomme på, at der skulle ske noget på

revisionsmarkedet uanset hvad. Fokus blev lagt på uafhængigheden og kvaliteten, og med den

forordning der er kommet, blev det hverken det ene eller det andet, der rigtig skinnede

igennem, så man står lidt tilbage med tanken om at kommissionen forspildte en chance og

blot fik indført mere regulering. Forordningen har som beskrevet helt sikkert været med til at

professionsuafhængigheden vil stige, hvilket var et af formålene, men det blev også på

bekostning af mange andre ting. Big Four har gennem rigtig mange år kæmpet for at udvikle

et brand, der er så stærkt som det er i dag, og så er der en risiko for at man ved øget regulering

for forrykket dette. Det er svært, at sige hvorfor kommissionen har været så forhippet på at

stikke en kæp i hjulet på succesfulde forretningsfolk. Kommissionen har kun set en vej og det

var mod revisorernes uafhængighed og de fejl de har lavet. Professionsuafhængigheden kunne

lige såvel være blevet forbedret ved, at se på samfundets syn på revisorerne og forsøge at

ændre denne, i stedet blev der sået tvivl om revisors kompetencer. Der har været en meget

snævert synet holdning og der er hurtigt blevet konkluderet, at revisor ikke var uafhængig

eller kvaliteten i revisionen var for ringe, fordi selskaber på stribe er gået konkurs efter at

have fået blanke påtegninger. Selvfølgelig har branchen et problem og et image, der skal

genoprettes, men det kunne være interessant at se på om øget oplysning til regnskabsbruger

kunne være vejen. Evt. en samlet mediestrategi således, at revisorerne undgår at blive tromlet
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i mediemøllen. Der er flere muligheder for hvorledes kommissionen kunne have grebet det an,

og helt forståeligt vælger de den ”nemme” løsning med øget regulering. Hvorledes ser

branchen ud om 10 år, når der på trods af den øgede regulering fortsat er konkurser og en bred

befolkning der fortsat ikke er tilfredse?

Gennem tiden har regulering sigtet mod virksomheder af offentlig interesse haft en

afsmittende effekt på andre regnskabsklasser. Der har været en tendens til at virksomheder i

store C eller mellemstore C har underlagt sig selv den samme lovgivning. Det kunne derfor

yderligere være interessant at se på hvor store konsekvenserne ville blive både for markedet

men også revisorerne såfremt reguleringen fik en afsmittende effekt herpå.
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Bilag

Bilag 1

Resumé af Interview med Jesper Møller Christensen (viceformand i FSRs Udvalg for

revision af offentlig virksomhed)

Jesper Møller Christensen (JMC) forklarer at statslige aktieselskaber, kommuner, regioner og

kommunale fællesskaber alle er omfattet af den nuværende paragraf 21, stk. 3 i Revisorloven

vedrørende virksomheder af offentlig interesse. De blev skrevet ind i loven pr. 1. januar 2012,

altså senere end almindelige erhvervsdrivende. De blev omfattet fordi man ønskede en

åbenhed og sidestille kommuner, regioner og kommunale fællesskaber med store selskaber.

I forhold til den nye EU regulering mener JMC at kommuner og regioner sidestilles med store

børsnoterede selskaber. Som eksempel giver han Danmarks mindste kommune Læsø der

sidestilles med AP Møller Mærsk.

JMC forklarer endvidere at det er en helt særligt dansk regel at offentlige myndigheder er

omfattet af PIE-definitionen. Der ses ikke tilnærmelsesvis lignende bestemmelser i

skandinaviske eller andre europæiske lande. Hvorfor det danske marked er stillet anderledes

andre EU lande og dette mener FSR som udgangspunkt ikke er hensigtsmæssigt. Endvidere

forklarer han at det optimale ville være at pille kommuner, regioner og andre offentlige

selskaber ud af revisorloven og fører dem ind i særlovgivningen så det hele samles samme

sted. I forhold til om de nye EU regler så fortsat skal gælde i særlovgivningen er en dialog der

herefter skal tages.

Helt generelt kommer JMC ind på at den nuværende størrelsesgrænse i § 21, stk. 3, også er en

dansk sær ordning, og det mener han at man som branche har lov til at udfordre. Hvorfor skal

den eksistere, når nu der tale om EU regulering. Hvorfor skal vi så have særlig skærpende

bestemmelser lige netop i Danmark, som i øvrigt må betragtes som et pænt og ordentligt land

i forhold til de syd europæiske stater. Størrelsesgrænserne har ikke engang været pristals

reguleret, skulle man så gøre det i det mindste. Der kommer kun flere og flere selskaber op i

den kategori.

JMC beskriver endvidere hvilken effekt reguleringen vil få på kommuner og regioner.

Firmarotationspligten vil få relativ lille effekt da der i forvejen eksisterer bestemmelser der
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regulerer udbudsprocessen for revisioner. Dette skal ske hver gang kontrakter over

tærskelgrænsen indgås. JMC forklarer at kommuner og regioner typisk har udbudsprocesser

hvert 4-5. år og i mange tilfælde medfører dette revisorskift. Så i praksis vil firmarotation få

meget lille effekt. I forhold til forbudte ydelser og cap’en herpå vil det i større omfang ramme,

men hans vurdering er at de ydelser der leveres til kommuner og regioner primært er moms og

afgiftsmæssige forhold som han vurderer ikke vil blive omfattet af bestemmelserne.

JMC vurderer at den største mærkbare ændring vil være at der skal indføres revisionskomitéer

i alle kommuner og regioner, dette mener han aldrig har været hensigten med EU reguleringen

og ville være mærkværdigt.

Til slut forklarer JMC at man FSR vil tage en åben dialog med indenrigs og

økonomiministeriet og fremlægge faktuelle ting såsom eksisterende udbud, dansk

særlovgivning osv. Dette mener FSR aldrig har været hensigten med bestemmelserne.
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Bilag 2

Virksomhed Revisor

1 A.P. Møller-Mærsk A/S PwC

2 Danske Bank A/S KPMG

3 Wrist Marine Supplies A/S (Wrist Group
A/S) (2012 tal)

Deloitte

4 ISS A/S KPMG

5 Novo Nordisk A/S PwC

6 Carlsberg A/S KPMG

7 DONG Energy A/S PwC

8 Arla Foods A.m.b.a KPMG

9 USTC A/S PwC

10 Danish Crown A/S Deloitte

11 Vestas Wind Systems A/S PwC

12 DLG Deloitte

13 DSV KPMG

14 Nykredit Realkredit koncernen A/S Deloitte

15 Coop A.m.b.a. Deloitte

16 Danfoss A/S KPMG

17 Statoil Refining KPMG

18 Nordea Bank KPMG

19 Skandinavisk Holding PwC

20 TDC PwC

21 FLSmidth Deloitte

22 LEGO A/S PwC

23 Grundfos A/S (Poul Due Jensens Fond) Deloitte

24 PFA Deloitte

25 Siemens Wind Power E&Y

26 Dansk Shell PwC

27 Tryg Deloitte

28 DT Group PwC

29 Danish Agro Deloitte

30 Bestseller E&Y

31 VKR Holding E&Y

32 NKT Deloitte

33 H. Lundbeck Deloitte

34 Rockwool International PwC

35 Nordea Liv og Pension E&Y

36 Topdanmark Deloitte

37 Solar PwC

38 Schouw & Co. E&Y

39 Jysk PwC

40 Norden D/S PwC

41 Statoil Fuel and Retail PwC

42 Egmont E&Y

43 DFDS E&Y

44 Rema 1000 PwC
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45 Falck Deloitte

46 Novozymes PwC

47 DSB E&Y

48 Coloplast PwC

49 PensionDanmark Deloitte

50 Energinet.dk PwC

51 MT Højgaard E&Y

52 Jyske Bank Deloitte

53 Danske Commodities A/S PwC

54 Hempel PwC

55 OK E&Y

56 Energi Danmark E&Y

57 Post Danmark KPMG

58 William Demant Deloitte

59 Monjasa A/S PwC

60 LEO Pharma PwC

61 ØK E&Y

62 Ecco E&Y

63 Icopal PwC

64 Semler Gruppen PwC

65 Sampension KP PwC

66 BRFKredit PwC

67 Rambøll Gruppen PwC

68 Alm. Brand Deloitte

69 Euro Cater E&Y

70 Also PwC

71 IBM PwC

72 Industriens Pension Deloitte

73 Dagrofa PwC

74 AP Pension Deloitte

75 Scan Group Deloitte

76 Per Aarsleff PwC

77 Pandora E&Y

78 Kuwait Petroleum PwC

79 Torm Deloitte

80 Nomeco E&Y

81 Auriga Industries Deloitte

82 GN Store Nord E&Y

83 MSC Scandinavia Deloitte

84 Sydbank E&Y

85 Nets E&Y

86 SAS Institute BDO

87 Codan KPMG

88 Uno-X Energi PwC

89 HMN Naturgas PwC

90 Telenor E&Y

91 LM Wind Power PwC

92 Atea Deloitte
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93 Bygma Gruppen E&Y

94 Haldor Topsøe PwC

95 Chr. Hansen PwC

96 Pen-Sam PwC

97 Elgiganten Deloitte

98 Cowi PwC

99 Lemvigh-Müller PwC

100 Fleggaard Holding E&Y



Bilag 3

Virksomhed MDKK Lovpligtig
revision

Andre
erklæringsopgaver
med sikkerhed

Skatte- og
momsmæssig
rådgivning

Andre ydelser Total

A.P. Møller-Mærsk A/S 35 3 25 33 96

Danske Bank A/S 12 2 5 3 22

Wrist Marine Supplies A/S
(Wrist Group A/S) (2012 tal)

5 - 2 1 8

ISS A/S 35 6 11 16 68

Novo Nordisk A/S 24 4 11 5 44

Carlsberg A/S 26 - 4 11 41

DONG Energy A/S 13 9 16 26 64

Arla Foods A.m.b.a 12 2 8 9 31

USTC A/S 3 1 1 5

Danish Crown A/S 10 1 3 1 15

Vestas Wind Systems A/S 22 - 7 37 67

DLG 8 - 4 1 13

DSV 16 5 5 26

Nykredit Realkredit koncernen
A/S

6 1 - 1 8

Coop A.m.b.a. 1 2 3

Total 228 28 102 152 511



Bilag 4

Revision Skat Rådgivning Total

PwC (2012/13) 1.329 274 262 1.865

Deloitte (2012/13) 1.358 302 647 2.307

KPMG (2013) 894 332 332 1.558

E&Y (2013) 329 144 142 615

Total 3.910 1.052 1.383 6.345


