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Forord 

Dette projekt er blevet udarbejdet henover sommeren 2015, som en del af kandidatuddannelsen, 

cand.merc.aud., på Copenhagen Business School.  

Mange unge revisorer, går og drømmer om en ambitiøs og succesfuld karriere inden for revisionshvervet, 

hvilket indebærer, at tilegne sig titlen som værende statsautoriseret revisor. Dog grundet det meget høje 

niveau der kræves for at kunne gennemføre uddannelsen, er der mange der føler sig for intimiderede og 

vælger derfor enten andre veje end revisorhvervet, eller også vælger disse ikke at tage uddannelsen til at 

blive statsautoriseret revisor. Det er derfor interessant at undersøge, hvorfor uddannelsen har dette høje 

niveau samt hvilke faktorer der spiller ind, til selve uddannelsen.  

Hensigten med projektet er, at kunne grave dybere i uddannelsesprocessen og kravene, for derved at få en 

bedre forståelse for årsagen til de hårde krav der stilles, til de revisorer der har ambitioner og drømme om 

at få titlen som statsautoriseret revisor.   

Et projekt af denne størrelse, ville ikke kunne finde sted, uden hjælp fra forskellige personer. Der skal der-

for lyde stor tak til Bjarne Iver Jørgensen, for de indledende samtaler og afgrænsning af emner, Sumit Su-

dan, Jan Bo Hansen, Morten Speitzer, Gunnar Tessin, Claus Bonde Hansen samt Tim Kjær-Hansen for deres 

samarbejde og hjælp i forbindelse med de udarbejdede interviews. Derudover skal der lyde tak til repræ-

sentanter fra revisionsbranchen i forbindelse med besvarelse af udsendte spørgeskemaundersøgelse, her-

iblandt revisionshusene Deloitte, EY samt Beierholm. Ydermere vil jeg gerne takke min vejleder Caroline 

Aggestam Pontoppidan, for exceptionel god vejledning – og tak til alle yderligere enkeltpersoner, der har 

haft tilknytning, samt været behjælpelige til udformningen af dette projekt! 

Reza Norouzi Ghazvini, 2015   
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Executive Summary 

Being a state authorized public accountant is a protected title in Denmark and is a highly respected title in 

the world of auditing. Many young accountants dream of achieving this title – and to do so, every candidate 

has to have a certain amount of work experience and furthermore go through an extensive education, be-

fore taking the exams. The bar is set high and the candidates have to have a high professional competence. 

Getting this title requires a lot of effort from the candidate, which requires standards and laws to regulate 

the training and education to become a chartered accountant – as a great responsibility will lie on the can-

didates’ shoulders. Due to the high standards and demands for the exams in Denmark there are a low 

number of candidates starting the program and an even lower number that ends with finalizing it. This the-

sis will therefore analyze the specific requirements, how the program is structured and whether there are 

potential solutions to the current structure. Additionally, the Danish education process will be compared 

with the similar in Germany and USA.   

This project will initially examine the applicable standards and laws regulating on an international, regional 

and local level. Furthermore, the German and American values and norms have been analyzed and com-

pared to the Danish values and norms. These dimensions have been used to determine the culture of each 

country. The different structures of the education of state authorized accountants will be described and 

compared to each other to determine the differences. Each country’s structure and requirements will be 

analyzed with the purpose of finding the advantages and disadvantages with each system. All these factors 

will be analyzed using a self made model, GAE-model, within four areas: country characteristics, interna-

tional developments, accountancy education and accountant industry.  

The analysis of the countries’ values and norms show that the candidates are aware of the sacrifices they 

have to make to successfully become state authorized public accountants, and will collaborate with the 

workplace to achieve this title. The education of state authorized public accountants is regulated by Inter-

national Education Standards on an international level, where on the regional plan is regulated by the 8th 

directive from EU. Denmark and Germany leans on the 8th directive to regulate the education – though the 

directive is to be considered as minimum requirements. The countries within EU are able to individually 

choose how high a standard the education should have.   

In Denmark the program takes two years to finish, and in those years the candidate must complete three 

written exams and an oral exam. This is very similar to the German structure. However there are two writ-

ten exams more, before the oral exam. The American structure has four written exams.  

Before entering the program, each candidate has to finish a master’s degree in accounting, followed by at 

least two years work experience. This is also the case in Germany, whereas the American requirements are 
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different. The candidate are able to begin the program after a bachelor degree. The exams are also very 

theoretical, whereas the Danish and German exams are more practical.  

One of the biggest disadvantages with the Danish structure is that a candidate can risk being tested in any 

type of audit and thereby risking being examined in a type of audit that the candidate does not have the 

most experience with. This is why some accountants choose to postpone entering the education, which 

leads to another disadvantage: high average age upon completion. Comparing the frequency of retake ex-

ams, some would argue that Denmark should be more like USA, where the candidate is allowed to have 

unlimited attempts to retake exams, whereas it is only allowed to have three retake exams per exam in 

Denmark. However, this is assessed as being an advantage, since it eliminates the risk of an even higher 

average age. Regarding the retake exams, it is a disadvantage in Denmark, that a whole year will pass be-

fore you can retake the failed exam.  

The new Danish structure of the program is on the right path to eliminate some of the disadvantages, such 

as failure rate and average age. However, there is still room for improvement in order to meet the desire 

for a lower failure rate, lower average age and more graduates. This can be remedied by introducing a 

higher frequency on the retake exams, for example 4-6 months after the ordinary examination. In addition, 

the exams for the candidates needs to be reconsidered, so it does not become too comprehensive exams, 

as well as the exams also should not give the candidate trouble solving it within the specified timeframe.  

In the longer term, it will be a good idea to work towards the possibility of specialization. The candidate can 

risk being examined in all types of audit, but if said candidate choose a specialization, the candidate is pre-

pared for the type of audit he or she will be examined in. It is therefore proposed that in the longer term, 

there should be an education of the general knowledge a state authorized public accountant should have, 

after which a candidate can choose a type of audit to specialize in.   
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1. Indledning  

Revisorer og revisionsbegrebet har eksisteret siden den menneskelige civilisation har gjort sig i handel, hvor 

de tidligste spor af revision er blevet dateret tilbage til år 2000 til 3000 f.Kr. I mere moderne tider blev den 

første revisorlov vedtaget i Danmark i 1917 af Rigsdagen1, som sidenhen blev ændret i 1926 grundet uhen-

sigtsmæssig organisering.2 Kritikken af den første revisorlov fra 1917 medvirkede til indførelse af den første 

statsregnskabslov vedrørende statens regnskabsvæsen samt revision. Dette var springbrættet til flere æn-

dringer, og revisionsbegrebet udviklede sig i Danmark.  

Revisionsfaget og revisionsbegrebet har haft mange ændringer i nyere tid, både hvad angår det uddannel-

sesmæssige aspekt samt det revisionsteoretiske og revisionstekniske aspekt.  

Disse ændringer har været drevet af både regional og global harmonisering i form af standarder udarbejdet 

af International Accounting Standards Board (IASB) og International Federation of Accountants (IFAC) samt 

det 8. direktiv fra EU. Disse standarder indeholder regler og reguleringer af både den regnskabsmæssige og 

revisionspraktiske del samt standarder for uddannelsen af revisorer. Harmoniseringen fremspringer allere-

de i 1970’erne på regnskabssiden, mens kriser har været drivkraften bag dette, som blandt andet Enron 

skandalen. For at opnå en bredere harmonisering af revision, har udviklingen af disse standarder ligeledes 

påvirket uddannelsen af revisorer, hvor etableringen af 8 standarder fra International Education Standards 

(IES) har forsøgt at skabe en harmonisering på globalt plan ved at diktere, hvordan strukturen og adgangs-

kravene til revisionsuddannelserne skal være, samt hvilke kompetencer de enkelte kandidater skal opnå. 

Dette er yderligere reguleret på regionalt plan, ved EU’s 8. direktiv, som har skabt nogle minimumskrav for 

medlemslandene og disses uddannelser til revisorer og statsautoriserede revisorer. 

Det har også betydet ændringer i årsregnskabsloven og regnskabsbekendtgørelsen. For at kunne lave en så 

korrekt revision som mulig forefindes forskellige standarder, som skal følges, når en revision udføres. Her er 

der tale om eksempelvis International Financial Reporting Standards (IFRS), International Standards on Au-

diting (ISA) og International Accounting Standards (IAS).  

 

Som revisor er man offentlighedens tillidsrepræsentant, og revisionen skal kunne udføres uden begræns-

ninger, så revisor kan foretage alle nødvendige undersøgelser.  

 

                                                      
1 Første danske demokratiske parlament, der bestod af Folketinget og Landstinget. 

2 

http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Regnskab_og_revision/revision/revision_(Planl%C3%A

6gning,_udf%C3%B8relse_og_rapportering) besøgt d. 24/5 2015 

http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Regnskab_og_revision/revision/revision_(Planl%C3%A6gning,_udf%C3%B8relse_og_rapportering)
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Regnskab_og_revision/revision/revision_(Planl%C3%A6gning,_udf%C3%B8relse_og_rapportering)
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Dog er revisor ikke forpligtet til at opnå 100 % bevis for, at regnskabsoplysningerne er korrekte – hvorfor 

revisionen derfor ikke kan give fuld sikkerhed for, at alle fejl og mangler afsløres. Der lægges derfor i plan-

lægningen af en revision vægt på de dele af regnskabet, hvori risikoen for væsentlige fejl er størst. Revisio-

nen bliver udført ved kombination af kontrolrevision og substansrevision – hvor der ved kontrolrevision 

bliver foretaget handlinger der efterprøver om en given virksomheds interne kontroller fungerer. Ved sub-

stansrevision bliver der foretaget handlinger, såsom analyser samt stikprøvevis indhentning af tilstrækkelig 

revisionsbevis, der kan afdække de fundne risici i regnskabsposterne.  

Generelt har en revisor pligt til at udvise god revisionsskik, hvilket indebærer, at revisor kun skal påtage sig 

opgaver inden for dennes kompetencer. 

 

I Danmark har revisoruddannelsen og processen for at blive revisor ændret sig, her er der både sket æn-

dringer i uddannelsen for at blive revisorkandidat (cand.merc.aud.), hvor en nylig fremdriftsreform er ble-

vet vedtaget. Denne vil sikre, at de studerende ikke overstiger kandidatuddannelsens 2 år, hvorfor den skal 

læses som et fuldtidsstudie. Da revisionshusene har trainees ansat, som arbejder fuldtid ved siden af studi-

et, er revisionshusene derfor nødsaget til at betale for, at deres ansatte kan have tid til både studie og ar-

bejde, hvilket gør trainees til en væsentlig dyrere arbejdskraft end tidligere.  

Ud over ændringer i kandidatuddannelsen er der også sket ændringer i uddannelsen til at blive statsautori-

seret revisor, hvor formålet har været at nedsætte dumpeprocenten samt få kandidaterne hurtigere og 

lettere igennem uddannelsen. Dette har gjort, at den skriftlige eksamen, som tidligere var to dage à 8 timer 

i fuld pensum, er blevet delt op i tre moduler, hvor hvert modul har sit specifikke område.  

 

Det har længe været vidst, at kravene til at blive statsautoriseret revisor er meget høje i Danmark. Som 

kandidat skal man igennem tre skriftlige og en mundtlig eksamen, hvor alle tre skriftlige eksamener skal 

bestås, før man kan komme op i den mundtlige del. Det er dog et meget lille antal personer, der kommer 

igennem nåleøjet og kommer hele vejen igennem uddannelsen og bliver statsautoriseret revisor. Som vi-

denschef og partner hos BDO, Claus Bonde, skriver i sit indlæg på LinkedIn:  

”De kandidater, der går til eksamen har i forvejen en kandidatgrad og ofte en erhvervserfaring på 10 år eller 

mere. Det er således ikke unge, uerfarne revisorer, der ikke kan deres håndværk.  

Når der alligevel er så mange, der dumper, skyldes det store krav, som vi selv – branchen – underlægger os 

for at sikre høj kvalitet og høj troværdighed. Det er det vores studerende betaler prisen for.”3 

                                                      
3 Se hele debatindlægget i bilag 1. Kilde: https://www.linkedin.com/groups/Det-er-lettere-blive-l%C3%A6ge-

4615539.S.5926988947824603140?view=&gid=4615539&type=member&item=5926988947824603140#commentID_null besøgt d. 

29/4 2015 

https://www.linkedin.com/groups/Det-er-lettere-blive-l%C3%A6ge-4615539.S.5926988947824603140?view=&gid=4615539&type=member&item=5926988947824603140#commentID_null
https://www.linkedin.com/groups/Det-er-lettere-blive-l%C3%A6ge-4615539.S.5926988947824603140?view=&gid=4615539&type=member&item=5926988947824603140#commentID_null
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2. Problemstilling 

Interessen for dette emne starter ud i den debat Claus Bonde starter på det sociale medie, LinkedIn.4 Claus 

Bonde, som har været med til at udvikle SR-Akademiet i samarbejde med Karsten Andersen, stiller spørgs-

målstegn ved sværhedsgraden af eksamen for at blive statsautoriseret revisor – og skriver i indlægget: ”På 

vegne af vores unge studerende kan vi dog i stille stunder godt undre os over, at det skal være sværere at 

blive statsautoriseret revisor end læge.” Dette vækkede en interesse inden for dette emne og satte derved 

en masse problemstillinger op. Først og fremmest; behøver det virkelig at være så svært at blive statsauto-

riseret revisor? Hvilken værdi kan det give til en revisionsopgave, at det er så få revisorer, der kommer 

igennem nåleøjet og opnår statussen som værende statsautoriseret revisor? 

En statsautoriseret revisor er, som beskrevet, en beskyttet titel for de højest uddannede revisorer – og som 

udfører revisionen af børsnoterede virksomheders regnskaber og underskriver disses regnskaber. Anven-

delsen af en statsautoriseret revisor gør, at der vil være en høj sikring af kvalitet af revisionen af en given 

virksomhed. Betyder det, at de mindre virksomheder, som ikke er børsnoterede, ikke har behov for en 

statsautoriseret revisor til at revidere disse? Foreligger der ikke stadig en forpligtelse over for ikke-

børsnoterede virksomheder, om at deres revision ligeledes skal være af høj kvalitetssikring? Er denne defi-

nition korrekt i forhold til en statsautoriseret revisors reelle opgaver og ansvar? 

Det ultimative en revisor kan blive, er statsautoriseret revisor. En revisor er nødsaget til at gå en lang vej, 

både uddannelsesmæssigt såvel som praktisk, for at opnå denne status. Det store spørgsmål er dog – hvad 

skal en revisor igennem for at blive statsautoriseret revisor i Danmark? Hvilke uddannelsesmæssige og 

praktiske kriterier skal være opfyldt for at få lov til at starte på uddannelsen til statsautoriseret revisor? 

Derudover er det vigtigt at få et billede af, hvem eller hvad, der overhovedet regulerer og fastlægger de, 

krav der stilles til at blive statsautoriseret revisor. Er det FSR – danske revisorer (FSR), der fastlægger de 

krav, der skal opfyldes af den enkelte registrerede revisor – eller er der tale om en separat lov eller be-

kendtgørelse, der regulerer uddannelsen og processen?   

Selvom man som person opfylder de krav, der foreligger til uddannelse samt krav til mængden af praktisk 

erfaring, er det derved ensbetydende med, at man kan påbegynde uddannelsen til at blive statsautoriseret 

revisor – og kan man selv vælge, hvornår man vil starte på uddannelsen?  

                                                      
4 Se hele debatindlægget i bilag 1. Kilde: https://www.linkedin.com/groups/Det-er-lettere-blive-l%C3%A6ge-

4615539.S.5926988947824603140?view=&gid=4615539&type=member&item=5926988947824603140#commentID_null besøgt d. 

29/4 2015 

https://www.linkedin.com/groups/Det-er-lettere-blive-l%C3%A6ge-4615539.S.5926988947824603140?view=&gid=4615539&type=member&item=5926988947824603140#commentID_null
https://www.linkedin.com/groups/Det-er-lettere-blive-l%C3%A6ge-4615539.S.5926988947824603140?view=&gid=4615539&type=member&item=5926988947824603140#commentID_null
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I Danmark er det, som det kan ses ved indlæg af Claus Bonde, bekymrende for nogle, at uddannelsen skal 

være så svær – og at der er så få, der gennemfører uddannelsen. Vil der, på grund af manglende gennemfø-

relse af uddannelsen, ikke være en sandsynlighed for, at der på længere sigt kan komme en mangel på 

statsautoriserede revisorer i Danmark – og vil kvalitetssikringen derved ikke formindskes og gøre revisionen 

ringere? Burde problemstillinger som denne ikke, samt de bekymringer som Claus Bonde eksempelvis ytrer, 

ikke give anledning til, at der bliver foretaget ændringer i uddannelsens opbygning, proces og krav?   

Dog har den nuværende proces, som Claus Bonde har været inde og sætte spørgsmålstegn ved, været 

igennem et system og er blevet godkendt derfra – hvorfor det antages, at der er set en værdi ved den 

fremgangsmåde der forefindes for at blive statsautoriseret revisor. Som ved så mange andre ting findes der 

også fordele og ulemper ved processen og uddannelsen hertil – og hele uddannelsen er til gavn for det 

enkelte revisionshus og selve revisionsbranchen. Hvad har processen for at blive statsautoriseret revisor af 

fordele og ulemper for revisionsbranchen? Er disse enige med Claus Bondes kritik om, at uddannelsen er 

for svær?  

Selvom der er stor fokus på uddannelsen i Danmark, og det at være statsautoriseret revisor i Danmark, 

foreligger der også en interesse og nysgerrighed for, hvordan dette er i andre lande. Det er tidligere i dette 

kapitel blevet beskrevet, hvordan en statsautoriseret revisor er defineret i Danmark. Er det samme definiti-

on, der eksisterer i andre lande – eller har en statsautoriseret revisor en anden funktion i revisionen sam-

menlignet med Danmark? Hvad er deres roller i en revisionsvirksomhed? Er processen til at blive statsauto-

riseret revisor lovmæssigt reguleret, eller reguleres det igennem bekendtgørelser og lignende? Findes der 

lignende foreninger i andre lande, som for eksempel FSR i Danmark?  

Ud over interessen for om hvordan uddannelsen reguleres, er det selvfølgelig også vigtigt at få et indblik i, 

hvordan selve processen er udformet i de forskellige lande. Er processen ens med hvad man som revisor 

skal igennem i Danmark for at opnå statussen som statsautoriseret revisor, eller er der nogle punkter, hvor 

de forskellige lande differentierer sig? Hvis der forekommer differentiering, kunne det da ikke give det 

samme niveau af kvalitetssikring i revisionen, hvis de statsautoriserede revisorer har været igennem sam-

me proces og derved har samme kompetencer?   

Et af de vigtigste punkter at undersøge og få svar på, når andre lande skal sammenlignes med Danmark, er 

hvorvidt det i de udvalgte lande ligeledes er svært at gennemføre denne uddannelse. Findes der selvsamme 

bekymringer i andre lande, som Claus Bonde beskriver i sit indlæg? Hvis de ikke har disse bekymringer, 

hvad gør de andre lande rigtigt ved deres fremgangsmåder og processer? Er det noget som man i Danmark 

kan tage ved lære af og eventuelt ligeledes implementere i den danske proces og fremgangsmåde? 
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Grundet omfanget af dette projekt er det ikke muligt at kunne få svar på alle disse nævnte problemstillin-

ger inden for dette emne. Med udgangspunkt i ovenstående problemstillinger udarbejdes der en problem-

formulering, som synes interessant at finde svar på samt belyse den danske proces og fremgangsmåde til 

uddannelsen for at blive statsautoriseret revisor og sammenligne denne med udvalgte landes processer og 

fremgangsmåder.   

 

3. Problemformulering 

Der ligger en stor prestige i at blive godkendt revisor. I løbet af denne afhandling vil der derfor blive rede-

gjort for, ved hjælp af interviews, analyser og spørgeskemaundersøgelse, om den nuværende metode til at 

blive revisor i Danmark er mest hensigtsmæssigt, i forhold til de udvalgte lande: Tyskland og USA.  

Opgavens problemformulering søges således besvare via kombination af en komparativ landeanalyse og et 

empirisk datagrundlag.  

 

Ved benyttelse af komparative analyser, af fordele og ulemper i de nedenfor udvalgte lande, bliver projek-

tets hovedspørgsmål som følger:  

 

Hvilke fordele og ulemper kan identificeres i den danske revisionsuddannelsesproces, og kan der identifi-

ceres potentielle forbedringsmuligheder? 

 

Ydermere ønskes der i denne afhandling belyst følgende punkter: 

 Hvordan reguleres revisionsprofessionsens certificeringer henholdsvis internationalt, regionalt og 

lokalt? 

 Hvordan reguleres og defineres processen for at blive statsautoriseret revisor i de tre nævnte lan-

de, og hvilke forskelle foreligger?  

 Hvilke fordele og ulemper har den danske proces set ud fra revisionsbranchens synsvinkel? 
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4. Metode 

Metoden, som dette kapitel omhandler, forklarer og argumenterer for metodevalget i projektet, samt hvad 

der i løbet af projektet bliver gjort, for at undersøge projektets problemstillinger. Ydermere, hvilke tiltag 

der vil blive foretaget for at styrke den endelige konklusion til sidst i projektet. Fokuspunkterne i projektet 

vil blive udpeget samt hvilke ting der undlades.  

Udover at beskrive hvad der vil blive medtaget, og samtidig undladt i projektet, vil dette også gøre sig gæl-

dende for teorier, materiale og lignende, samtidig med projektets styrke inden for validitet og reliabilitet 

fastsættes.  

 

4.1. Videnskabsteoretiske overvejelser 

Dette projekt bliver udarbejdet med en eklektisk virkelighedsopfattelse, som betyder, at der bliver sam-

menstykket forskellige videnskabsteoretiske elementer til en ny helhed.5  

Der vil her være elementer af realismen og neo-marxismen, hvilket tilsammen udgør en form for metodo-

logisk objektivisme.   

Realismen har til formål at ”…øge vores forståelse af virkeligheden ved at udvikle ny viden med udgangs-

punkt i det allerede kendte.”6 I forhold til dette projekt betyder det, at der ønskes at få en bedre forståelse 

af uddannelsen og processen til at blive statsautoriseret revisor i Danmark, Tyskland og USA. Definitioner 

omkring statsautoriserede revisorer, strukturen og processerne op til statsautoriseret revisor er informati-

on, der allerede kendes. Det ukendte vil i dette tilfælde være, hvilke forskelle der foreligger, samt hvad 

enkelte, nøje, udvalgte personer mener, om den proces der er i Danmark, Tyskland og USA til at blive stats-

autoriseret revisor. Udover enkelte personer, vil holdningen fra revisionsbranchen ligeledes være ukendt, 

som dog skal være med til at udvikle forståelsen og udvikle en ny viden omkring processen.  

Neo-marxismen er en gren af marxismen, og ligger sig derfor meget op af denne. Marxismen er meget rea-

listisk anlagt, da man antager at virkeligheden indeholder objektive kendsgerninger, og at det er en objektiv 

virkelighed.7 Ud over marxismen er realistisk anlagt, er denne også objektivistisk anlagt, hvilket betyder, at 

en sandhed kan testes, samt at der kan opstilles generelle love og teorier.8  

Ved en kombination af realismen og neo-marxismen, udspringer metodologisk objektivisme. Her gives der 

afkald på nøjagtig at kunne afspejle det ontologiske niveau, men derimod kan der ved omhyggelig anven-

delse af metoder, producere teorier der empirisk kan testes. Det er derved den anvendte metode, der afgør 

                                                      
5 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=eklektisk besøgt d. 31/7 2015 

6 Darmer, P., Jordansen, B., Astrup Madsen, J., & Thomsen, J. (2010) ”Paradigmer i praksis”. 1. udgave s. 51 

7 Olsen, Poul Bitsch & Pedersen, Kaare (2003) ”Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog”. 3 udgave s. 156 

8 Olsen, Poul Bitsch & Pedersen, Kaare (2003) ”Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog”. 3 udgave s. 157 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=eklektisk


 
14 

om den sandhed der undersøges er sand.9 Da der i projektet forsøges, at se kritisk på den proces og uddan-

nelse til at blive statsautoriseret revisor, og hvor der søges en forklaring på de tanker der ligger bag struktu-

ren, stemmer dette overens til de erkendelsesinteresser der findes inden for metodologisk objektivisme. 

Teoriopfattelsen i projektet bliver beskrevet i detaljer i kapitel 5, men teorien vil blive en model over virke-

ligheden, således de dybereliggende lag kan blive forklaret.10 

 

4.2. Erkendelsesopgaver 

Når erkendelsesopgaver skal opstilles, handler det hovedsageligt om at søge en tilgang til det projekt der 

skal igangsættes, hvorfor erkendelsesopgaverne bliver opstillet, så de kan belyse en sammenhæng igennem 

projektet. Der er fire erkendelsesmål der kan søges som tilgang til projektet; det eksplorative mål, hvor 

formålet er at udvikle idéer, begreber og teorier – det beskrivende forskningsmål, hvor målet er at beskrive 

processer og relationer – det forklarende behov, hvor formålet er at søge årsagssammenhænge samt det 

forudsigende erkendelsesbehov, hvor formålet er at af- eller bekræfte hypoteser.11  

I dette projekt er den opstillede erkendelsesopgave hovedsageligt inden for det beskrivende forskningsmål. 

Som beskrevet meget kort herover, søges der hovedsageligt i denne, at beskrive processer og relationer. 

Det beskrivende forskningsmål bliver af Poul Bitsch Olsen og Kaare Pedersen, i bogen ’Problemorienteret 

projektarbejde – en værktøjsbog’, defineret som følgende:  

”Et beskrivende forskningsmål vil fastholde og dokumentere en observation, som er formuleret.”12 Yderme-

re forklares dette erkendelsesmål, som værende noget der giver baggrundsbeskrivelse for en sammenhæng 

samt bliver anvendt til at beskrive en udviklingsproces.   

Dette hænger sammen med formålet for dette projekt, som er, at der søges forståelse for, hvilke forskelle 

der forekommer mellem det at blive statsautoriseret revisor i USA og Tyskland, sammenlignet med Dan-

mark. For at kunne undersøge dette, er det nødvendigt, at beskrive de respektive uddannelser hver for sig, 

for at disse til sidst kan sammenlignes. Derudover vil erkendelsesmålet ligeledes være tilgangen til at kunne 

undersøge de opstillede underspørgsmål i problemformuleringen; at undersøge hvilke ændringer der har 

været i uddannelsen i Danmark, samt hvilke reguleringer der har været i IES.  

 

For at kunne gå yderligere i dybden med projektet, vil der blive anvendt et sekundært erkendelsesmål pro-

jektet igennem; det forklarende behov. Som kort beskrevet, er formålet ved dette at søge årsagssammen-

                                                      
9 Olsen, Poul Bitsch & Pedersen, Kaare (2003) ”Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog”. 3 udgave s. 157 

10 Olsen, Poul Bitsch & Pedersen, Kaare (2003) ”Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog”. 3 udgave s. 164 

11 Olsen, Poul Bitsch & Pedersen, Kaare (2003) ”Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog”. 3 udgave s. 184-189 

12 Olsen, Poul Bitsch & Pedersen, Kaare (2003) ”Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog”. 3 udgave s. 188 
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hænge. Derudover, beskriver Bitsch og Pedersen i ’Problemorienteret projektarbejde’ erkendelsesmålet 

som værende et behov som vil ”… søge at belyse årssagsforhold, virkningsforhold eller intentioner som for-

klaring på et fænomen.”13 Ydermere søger erkendelsesmålet at undersøge, hvilke teorier og fremgangsmå-

der der fungerer bedst, og på baggrund af undersøgelser, vil der findes frem til, hvilken forklaringstype der 

er mest dækkende. Sammenhængen mellem dette projekt og erkendelsesmålet findes ved, at der vil søges 

at finde kausale sammenhænge mellem de udvalgte landes uddannelsesprocesser med henblik på at finde 

et kompromis mellem de forskellige landes fremgangsmåder.  

 

4.3. Teorigrundlag og litteratur 

Dette projekts komparative analyse mellem de tre udvalgte landes proces til at blive statsautoriseret revi-

sor, kræver research inden for de respektive landes love, regler og bekendtgørelser der definerer, hvilken 

proces man, som revisor i de udvalgte lande, skal igennem for at blive statsautoriseret revisor. Ud over 

research inden for dette, tages der også udgangspunkt i de foreninger som regulerer og styrer uddannel-

sen. Da det ikke er et problemområde, der er skrevet bøger om, vil der blive taget udgangspunkt i diverse 

foreningers hjemmesider for at kunne beskrive, hvordan processen ser ud i de respektive lande. Endvidere 

vil rapporter, der er blevet udgivet i forbindelse med undersøgelser omkring uddannelserne i de udvalgte 

lande, blive anvendt for at opnå en bedre viden omkring, hvordan uddannelsen er bygget op, statistikkerne 

herom, samt hvilke love, regler og bekendtgørelser der regulerer uddannelsen i de respektive lande. Lov-

skrifter og bekendtgørelserne vil derfor ligeledes blive anvendt til at kunne beskrive, hvordan uddannelser-

ne hver især er bygget op for slutteligt at kunne sammenligne disse med den danske uddannelse. Andre 

fundne analyser og undersøgelser, der er blevet lavet inden for dette emne, vil ligeledes blive anvendt.  

For at kunne undersøge og finde svar på projektets problemstillinger, vil der blive gjort brug af nogle teorier 

og modeller. Disse vil blive benyttet til at give en bedre viden omkring de tre landes respektive uddannelser 

til at blive statsautoriseret revisor. Der vil blive anvendt teorien om harmonisering, mens en model af egen 

tilvirkning vil blive benyttet til at skabe et overblik over landekarakteristika, international udvikling, revisi-

onsuddannelserne samt revisionsbranchen. Derudover vil Hostedes model og teori om country characteri-

stics blive anvendt. Vigtigheden og yderligere introduktion til de anvendte teorier vil blive gennemgået i 

kapitel 5. 

  

                                                      
13 Olsen, Poul Bitsch & Pedersen, Kaare (2003) ”Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog”. 3 udgave s. 188 
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4.4. Undersøgelsesdesign  

Til udarbejdelse af dette projekt anvendes et komparativt undersøgelsesdesign til besvarelsen af den udar-

bejdede problemformulering, som er angivet tidligere i projektet. Ved et komparativt undersøgelsesdesign, 

sammenlignes forskellige virksomheder, grupper, sociale fænomener og lignende.  

I dette projekts tilfælde bliver der foretaget en komparativ analyse af processen til at blive statsautoriseret 

revisor i de tre udvalgte lande (Danmark, USA og Tyskland). Udover selve processen, vil der i den kompara-

tive analyse også foreligge analyse af de gældende love, regler og bekendtgørelser, der fremkommer i de 

tre respektive lande.   

Det kan endvidere diskuteres, om hvorvidt der bliver anvendt et mindre omfang af casestudie i dette pro-

jekt. Et casestudie er karakteriseret ved at tage udgangspunkt i sociale delsystemer, såsom institutioner og 

organisationer. Da der i dette projekt, som beskrevet, bliver undersøgt, hvilke forskelle der foreligger i at 

blive statsautoriseret revisor i de udvalgte lande – kan det diskuteres, om hvorvidt uddannelsesprocessen 

kan indgå som en case. Dette skyldes, at der, som en skole, er love og regler, der regulerer uddannelserne 

(ligesom der er ved skoler, gymnasier og universiteter – som fremgår som en institution). Hvis det antages, 

at processen og uddannelsen vil gå igennem en uddannelsesinstitution, vil der kunne argumenteres for, at 

der i projektet bliver anvendt en form for casestudie. Den form for casestudy, der derved ville blive brugt, 

er en single case, hvilket betyder, at der bliver taget udgangspunkt i én institution og derved en ideografisk 

metode.  

 

Det betyder, at projektet bliver udarbejdet som en komparativ analyse med underpunkter af et casestudy, 

da der vil blive undersøgt, hvilke forskelle der foreligger ved at blive statsautoriseret revisor i USA og Tysk-

land i forhold til Danmark.  

 

4.5. Dataindsamlingsmetoder  

Udformningen af dette projekt vil ske på baggrund af en kombination af både primære og sekundære data-

kilder. Ved primære datakilder er der tale om selvindsamlede data, som eksempelvis består i at foretage 

interview eller foretage en spørgeskemaundersøgelse. Sekundære datakilder består i at indsamlede allere-

de udarbejdet data, ved eksempelvis rapporter og analyser udarbejdet af anden person, gruppe eller lig-

nende.14  

I dette projekt, vil de primære datakilder komme til udtryk ved interview af personer der har en god viden 

om uddannelsen til at blive statsautoriseret revisor i Danmark, samt har et godt kendskab til uddannelsen, 

                                                      
14 Andersen, Ib (2009) ”Den Skinbarlige Virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne”. 4. udgave s. 49 



 
17 

og som kan fortælle om de overvejelser, der sker når uddannelsens fremgangsmåde og proces bliver fast-

lagt. Der vil blive udarbejdet specifikke interviewspørgsmål til hver interviewperson, så der ikke kommer 

data, som ikke kan bruges i projektet. Følgende personer er blevet interviewet:  

 

Disse personer er blevet udvalgt til interview, da de enten har eller har haft at gøre med den danske ud-

dannelse til at blive statsautoriseret revisor. Derudover er Sumit Sudan blevet valgt grundet hans indsigt i 

både CPA-uddannelsen og SR-uddannelsen, hvor Tim Kjær-Hansen har indsigt i Wirtschaftsprüfer-

uddannelsen og SR-uddannelsen. Gunnar Tessin er blevet interviewet grundet hans dybe indsigt i Wirtsch-

aftsprüfer-uddannelsen, og har i mange år beskæftiget sig med tysk revision og lignende samtidig med, at 

han er medlem af Revisornævnet. Valget af netop at interview disse personer, munder ud i at validiteten af 

projektet er ønsket så højt som mulig. Projektets validitet vil blive gennemgået i afsnit 4.7.  

 

Derudover vil der ligeledes forekomme primære datakilder, ved at der bliver udsendt et spørgeskema. 

Spørgeskemaet vil have fokus på selve revisionsbranchens syn på uddannelsen til at blive statsautoriseret 

revisor i Danmark. Det er her forsøgt, at ramme en bred vifte af revisionsfirmaer; Big Four samt mellemsto-

re revisionshuse. For at komme hele vejen rundt i revisionserhvervet i Danmark, er det netop blevet valgt at 

udsende spørgeskemaet, og derved forhøje projektets validitet.  

 

De sekundære datakilder vil blandt andet bestå af diverse rapporter, analyser, undersøgelser og publikatio-

ner, der er blevet foretaget i relation til netop dette emne.  

 

Valget af indsamlingsmetode er baseret på de fordele der fremkommer hos dem hver især. Når der er tale 

om primære datakilder, ligger fordelene i kommunikationsvej. Disse vil skabe førstehåndsiagttagelser, hvor 

den indsamlede data derved vil blive rettet direkte mod det pågældende formål – og derfor ikke dannet 

med et andet udgangspunkt.   

De sekundære data vil blive anvendt som et tids- og ressourcemæssigt besparende redskab til dataindsam-

Interviewpersoner Arbejdsrolle 

Morten Speitzer Tidligere formand for FSR samt partner hos Deloitte 

Jan Bo Hansen Medlem af Revisorkommissionen samt partner hos Deloitte 

Claus Bonde Hansen Medudvikler af SR-Akademiet samt videnschef hos BDO 

Sumit Sudan Indehaver af titlen som både Chartered Public Accountant (CPA) samt SR. Derud-
over også partner hos Deloitte 

Tim Kjær-Hansen Indehaver af titlen som både Wirtschaftsprüfer samt SR. Derudover også partner 
hos Deloitte 

Gunnar Tessin Statsautoriseret revisor med viden inden for Wirtschaftsprüfer området samt med-
lem af Revisornævnet 
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ling. Fordelen ved dette ligger i, at de nyttige data fra hele verden, vil være lettilgængelige. Der forekom-

mer dog en ulempe ved de sekundære datakilder, da disse kan være vildledende, hvorfor der er en risiko 

for, at dataene ikke giver et konkret svar. Endvidere kan disse data være blevet udarbejdet til et andet for-

mål, end de givne data skal benyttes til i denne sammenhæng.  

 

4.6. Analysestrategier 

Ud over de overvejelser der skal gøres, hvad angår valg af datakilder, skal der ligeledes træffes et valg ved-

rørende tilgangen til analysestrategien. Her er spørgsmålet, om der i det givne projekt skal gøres brug af 

kvantitative eller kvalitative analysestrategier.  

De kvantitative analysestrategier vægter hårde data, som kan blive behandlet statistisk, der er baseret på 

målbare fænomener. Der kan eksempelvis være tale om spørgeskemaundersøgelse, hvor der ud fra 

spørgsmål og svar, skal beregnes talmæssige indikationer. De kvalitative analysestrategier vægter beskrivel-

ser og forståelse.15  

For dette projekt vil der blive gjort brug af en kvalitativ analysestrategi, da der skal findes en forståelse for 

processen til at blive statsautoriseret revisor i de udvalgte lande, samt hvilke forskelle der fremkommer 

sammenlignet med Danmark. 

 

Der skal, ud over overvejelserne vedrørende valget af analysestrategi, ydermere skelnes mellem induktiv og 

deduktiv tilgang til projektet. Ved en induktiv tilgang, tages der udgangspunkt i det empiriske, hvor der vil 

tages udgangspunkt i udarbejdede undersøgelser, hvor der derudfra vil blive tilkoblet en teori. Den deduk-

tive tilgang vil tage udgangspunkt i en teori der i forvejen kendes, og derfra vil der blive koblet diverse ca-

ses, der passer til teorien for slutteligt at komme frem til en endelig konklusion.16   

I dette projekt vil der blive anvendt en induktiv tilgang, da der ved hjælp af allerede udarbejdede observati-

oner, undersøgelser, analyser og lignende, forsøges at skabe et optimalt kompromis i den proces og ud-

dannelse, der ligger til grund for at blive statsautoriseret revisor i Danmark, hvor der vil blive benyttet inspi-

ration fra fremgangsmåden og processen i henholdsvis USA og Tyskland.  

På næste side er angivet en analysemodel, som visuelt forklarer sammenhængen mellem den primære og 

sekundære data, der bliver indhentet – og de teorier der bliver anvendt i løbet af projektet og projektets 

analyse. Opgaven vil analysere fordele og ulemper vedrørende uddannelsen ud fra tre temaer, identificeret 

gennem litteraturen omkring revisoruddannelsen, samt den primære data der er blevet indhentet. Revisi-

                                                      
15 Olsen, Poul Bitsch & Pedersen, Kaare (2003) ”Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog”. 3 udgave s. 152 

16 Olsen, Poul Bitsch & Pedersen, Kaare (2003) ”Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog”. 3 udgave s. 151 
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onsbranchens holdning bliver fundet ved brug af spørgeskema og er derved primær data, som kan sam-

menholdes i GAE-modellen, hvor informationerne bliver indhentet ved hjælp af allerede udarbejdet data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Datakvalitet 

Ved bestemmelse af hvilken form for dataindsamling der anvendes, har det en effekt på kvaliteten af den 

indsamlede data.  

Hvad angår de sekundære datakilder, som tager form af allerede udarbejdede data, vil validiteten af datae-

ne være begrænset. Dette skyldes eksempelvis de subjektive holdninger, diverse journalister, forfattere og 

eksperter har inden for emnet. For at kunne øge projektets validitet, vil der blive set kritisk på diverse ud-

arbejdede artikler og lignende. Noget af den data der vil blive indhentet som sekundær data, vil blive ind-

hentet fra foreningers hjemmesider, hvorfor datakilden har en højere validitet. Endvidere vil dataene blive 

indsamlet af opgørelser og rapporter, der er udarbejdet ud fra foreningernes egne data, hvorfor datakil-

derne ligeledes har en høj validitet. Indsamling af data på denne måde, ud fra de respektive hjemmesider, 

vil gøre, at den indsamlede data vil være relevant og brugbar i forhold til projektet.  

Projektets primære data vil fremkomme ved både interviews samt udsendelse af spørgeskema. Opbygnin-

gen af disse interviews vil tage udgangspunkt i de spørgsmål, der ønskes svar på. Ved opstilling af spørgsmål 

Figur 1: Analysemodel, egen tilvirkning. Sammenhæng mellem data og teorier. 
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på denne måde, vil der opnås svar på konkrete problemstillinger, der har at gøre med dette projekt, som 

derved giver en høj validitet til de data, der vil fremkomme af interviewene. Det samme gør sig gældende 

for det udsendte spørgeskema. Som beskrevet tidligere har formålet med spørgeskemaet været, at få revi-

sionsbranchens syn på uddannelsen til at blive statsautoriseret revisor i Danmark, hvorfor spørgsmålene 

hertil er koncentreret om at opnå dette, og derved opnå en højere validitet af dette projekt.  

 

Et projekt skal kunne udføres på hvilket som helst tidspunkt, og derfor er det ligeledes nødvendigt at tage 

stilling til projektets reliabilitet. Fremgangsmåden til dette projekt har en høj reliabilitet, da den vil kunne 

anvendes igen på et senere tidspunkt. Dog vil der forekomme mulige ændringer i de respektive landes 

fremgangsmåder og processer til, hvordan man bliver statsautoriseret revisor i landene – dette både rent 

praktisk samt lovgivningsmæssigt.  

 

4.8. Udførelse  

Da dette er et omfattende projekt, kræver det, at der bliver foretaget et grundigt forarbejde. Det er nød-

vendigt for projektets udarbejdelse, at der er et overblik over det indsamlede materiale. Grundet projektets 

størrelse er det ligeledes meget vigtigt, at vurdere de informationer og data, der er blevet indhentet fra 

diverse kilder og derfra vurdere, hvilke informationer der er vigtige at være opmærksomme på.   

 

Derudover er det vigtigt at få skabt et kendskab til de tre landes tilgange til at blive statsautoriseret revisor. 

Det er nødvendigt at tage udgangspunkt i landene separat for at få størst muligt indblik i de givne proces-

ser, lovgivninger, fremgangsmåder og lignende, så intet bliver efterladt. Det er vigtigt at have en god for-

ståelse og overblik over, hvilke love og bekendtgørelser der regulerer hele processen i hvert enkelt land, for 

at kunne maksimere den nødvendige viden omkring emnet. 

 

Ud fra ovenstående indledende arbejde, er det derfra muligt at kunne foretage en sammenligning landene i 

mellem, hvor det til sidst i projektet vil være muligt at lave et kompromis mellem de tre forskellige tilgange.  
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4.9. Rapportens afgrænsning 

I Danmark kan man som revisor vælge enten at være registreret revisor eller tage uddannelsen til statsau-

toriseret revisor. Fokus i denne afhandling vil ligge i vejen til at blive statsautoriseret revisor, heriblandt den 

rette uddannelse og erhvervsmæssige erfaring, der skal til for at blive indstillet til at kunne komme til den 

undervisning der udbydes, samt relevante lovgivning og bekendtgørelser der regulerer uddannelsen. Der vil 

derfor ikke blive lagt stor fokus på vejen til at blive registreret revisor, og hvad dette indebærer. De to typer 

af revisorer vil kort blive sammenholdt, hvor de væsentlige forskelle vil blive oplyst.   

I andre lande i verden, er der forskellige typer af revisorer. Der findes både registrerede revisorer samt 

revisorer med en kompetence og uddannelse, der svarer til det der svarer til en statsautoriseret revisor i 

Danmark. Dog, grundet denne afhandlings omfang, vil der ikke blive taget udgangspunkt i alle lande. Der vil 

blive taget udgangspunkt i USA samt Tyskland hvor det at være og blive statsautoriseret revisor vil blive 

sammenholdt mod det at være og blive statsautoriseret revisor i Danmark. Disse to lande er blevet udvalgt 

af forskellige årsager. USA er blevet valgt, blandt andet, grundet formindsket sprogbarrierer ved dataind-

samling, interviews samt anden viden der skal indhentes, vedrørende det amerikanske system og den ame-

rikanske tilgang til at blive og være statsautoriseret revisor. Ydermere er USA blevet valgt, da landet, som 

Danmark, er moderniseret og ofte benyttes som sammenligningsland – på mange forskellige områder. Der 

er ydermere gode relationer til landet, hvorfor det er interessant at undersøge, hvorvidt der findes en kon-

trast mellem de amerikanske ”typer” revisorer og de danske ”typer” revisorer. Den amerikanske tilgang til 

revisionen, og processen hertil, er ligeledes anderledes i forhold til den danske tilgang og proces, hvorfor 

der derved kan forekomme punkter i det at blive statsautoriseret revisor i USA, som er anderledes end i 

Danmark, og som derved er vigtige at belyse.  

Tyskland er blevet valgt, da landet geografisk ligger tæt på Danmark, hvorfor der muligvis forefindes for-

hold som er lettere sammenlignelige med Danmark – netop grundet den korte distance mellem de to lan-

de.  Der forekommer, ligeledes som USA, ikke en større sprogbarriere ved indhentning af data, interviews 

og lignende – grundet en god forståelse for det tyske sprog. Den yderligere grund til, at Tyskland også er 

valgt som sammenligningsland skyldes, at der fra opgaveskrivers side ikke er en stor viden omkring den 

tyske tilgang til revision og den uddannelse en revisor skal gennemgå for at blive, hvad der svarer til den 

danske version af en statsautoriseret revisor. Ligeledes hvilke bekendtgørelser, krav og regler der skal op-

fyldes for at opnå den status i Tyskland. Ved at vælge et land, hvor den generelle viden ikke er stor, modta-

ges en vidensmæssig udfordring, hvor der søges en bedre forståelse på et område, hvor kendskabet i forve-

jen er lavt ved at vælge netop Tyskland.  

Dette projekt afgrænses tidsmæssigt til at være gældende pr. 23. august 2015. Dette skyldes, at projektet 

afleveres den 24. august 2015, hvorfor der ikke er tids nok til at medtage lovmæssige ændringer, generelle 
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ændringer, artikler og lignende i projektet.   

Interviews med relevante personer er blevet foretaget siden projektets begyndelse, hvorfor der i projektet 

ikke tages højde for ændringer i de interviewede personers holdninger siden interviewet er blevet foreta-

get.  

 

5. Teori 

I dette afsnit vil de teorier, der vil blive anvendt igennem opgaven, blive introduceret. Disse teorier og mo-

deller er valgt, da disse vurderes relevante, og hvor det synes vigtigt for opgavens indhold, at disse indgår. 

Disse teorier og modellers niveau af vigtighed findes ved, at disse skal hjælpe med at besvare den stillede 

problemformulering. Det er for opgaven vigtigt og relevant at undersøge, om hvorvidt der kan forekomme 

en form for harmonisering, hvorfor det er passende at anvende teorien og definitionen vedrørende harmo-

nisering, da der ved harmonisering søges at samle aspekterne fra de forskellige regulativer. Derudover bli-

ver GAE-modellen anvendt til at opnå en baggrundsviden til deres komparative analyser af revisionsuddan-

nelser i udvalgte lande. Slutteligt vil stakeholder theory blive anvendt til at identificere, hvilke stakeholders 

revisionsuddannelsen er vigtig for. Denne teori er især vigtig at have med, da der ud fra denne teori, bliver 

udvalgt hvilke interessenter, analysen vil blive udarbejdet på baggrund af. Hver teori og model vil blive be-

skrevet yderligere i detaljer i afsnittene herunder. 

 

5.1. Harmonisering 

Harmoni og harmonisering betyder, at der skal være overensstemmelse og ligevægt mellem forskellige 

bestanddele.17 Ydemere vil der ved harmonisering forsøge, at samle aspekter fra forskellige systemer ét 

sted.     

I dette projekt vil harmoniseringen blive vist i, hvordan diverse foreninger forsøger at skabe en harmonise-

ring af uddannelsen til at blive revisor og statsautoriseret revisor. Harmoniseringen heri vil ligge i de gæl-

dende standarder fra diverse foreninger, og hvordan disse standarder, reguleringer og love kan følges fra 

de internationale standarder til de nationale og lokale standarder. Helt præcist vil der forsøges at få skabt 

et overblik over, hvordan der skabes en harmonisering af revision- og regnskabspraksis.  

De nævnte standarder er angivet som en tidslinje nedenfor, hvor disse har været supplement til hinanden, 

og derved forsøgt at skabe harmonisering fra det internationale plan til det lokale plan. For hver af de ne-

denstående, er disse udarbejdet for at skabe en harmonisering og overensstemmelse mellem alle landes 

respektive revisionsuddannelser.   

                                                      
17 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=harmoni besøgt d. 2/6 2015 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=harmoni
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Som angivet herover, blev ISA’erne udgivet i 1991 af International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB). Da disse blev udgivet i 1991 erklærede IAASB, at de nationale standarder for revision og regnskab 

blev offentliggjort i mange lande og derved med forskelligt indhold. Dette blev taget til efterretning, som 

førte til udgivelsen af ISA’erne, som er beregnet til international accept.18 I 2001 valgte International Ac-

counting Standards Board (IASB), at udgive nogle yderligere internationale regnskabsstandarder; Internati-

onal Financial Reporting Standards (IFRS). Formålet med at udgive disse standarder var, at bringe gennem-

sigtighed, ansvarlighed og effektivitet til de finansielle markeder verden over.19 For at skabe yderligere 

transparens og overensstemmelser til revisionsuddannelsen udarbejdede International Accounting Educa-

tions Standards Board (IAESB) i 2005 et sæt af 8 standarder.  

EU’s 8. direktiv blev godkendt i 2006, og har til formål at styrke den generelle troværdighed af virksomhe-

ders regnskaber, så investorer kan have tillid til tallene. Det 8. direktiv kaldes ligeledes EuroSox, da disse 

regler er blevet lavet samtidig med Sox. Disse blev udarbejdet, da Enron skandalen kom frem i 2001, og 

derved udløste skrappere regnskabskrav i USA.20  

 

  

                                                      
18 http://www.icaew.com/en/library/subject-gateways/auditing/knowledge-guide-to-international-standards-on-auditing besøgt d. 

2/6 2015 

19 http://www.ifrs.org/About-us/Pages/IFRS-Foundation-and-IASB.aspx besøgt d. 3/6 2015 

20 http://www.eurosox.dk/template.php?tid=238 besøgt d. 3/6 2015 

Figur 2: Tidslinje over standarder der er udgivet og som fungerer i harmoni med hinanden. 

http://www.icaew.com/en/library/subject-gateways/auditing/knowledge-guide-to-international-standards-on-auditing
http://www.ifrs.org/About-us/Pages/IFRS-Foundation-and-IASB.aspx
http://www.eurosox.dk/template.php?tid=238
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5.2. GAE-modellen 

Som teori, vil der blive taget udgangspunkt i en model, der er udarbejdet for National Association of State 

Boards of Accountancy (NASBA) af Gert H. Karreman og Belverd E. Needles i 2013. I denne har de udarbej-

det en analysemodel, som vil blive anvendt og brugt som inspiration til en analysemodel, der skal anvendes 

i dette projekt.  

De anvender nedenstående model til at opnå en baggrundsviden til deres komparative analyser af revisi-

onsuddannelser i udvalgte lande. Modellen kan bruges til at sammenligne revisionsuddannelserne i forskel-

lige lande mere direkte med hinanden.  

Landekarakteristika Revisionsuddannelse International udvikling 

Forskelle mellem lande 

 Kulturel baggrund 

 Juridisk system 

 Økonomisk position 

 Højere uddannelse 

Kerneelementer 

 Faglig udvikling 

 Afsluttende eksamen 

 Professionel uddannelse 

 Praktisk erfaring 

 Generel uddannelse 

Love og reguleringer 

 Standarder 

 Guidelines 

 Direktiver 

Tabel 1: Analysemodel anvendt i “Global Accountancy Education Recognition Study 2012”, s. 6.  
Kilde: http://nasba.org/files/2013/08/GAER_2012_Study_Final.pdf besøgt d. 25/5 2015 

 

Til dette projekt er ovenstående analysemodel blevet anvendt som inspiration til, at udarbejde en analyse-

model skræddersyet til dette projekt. Der vil blive taget hovedsageligt udgangspunkt i ovenstående, dog 

med korrektioner, således at den er tilpasset dette projekt.  

Tabel 2: Egen tilvirkning af analysemodel anvendt i "Global Accountancy Education Recognition Study 2012". Herefter GAE model-
len. 

 

Tabel 1 er, som beskrevet, blevet tilpasset dette projekt og projektets proces. Det har betydet en ændring i 

rækkefølgen samt en ekstra komponent. Der er byttet om på ”Revisionsuddannelse” og ”International ud-

vikling”, da det i dette projekt er vigtigt at få etableret en baggrundsviden, om hvilke foreninger der udar-

                                                      
21 Denne del er blevet inspireret af stakeholder teori.  

Landekarakteristika International Udvikling Revisionsuddannelse Revisionsbranchen21 

Forskelle mellem lande 

 Kulturel bag-
grund 

 Normer og vær-
dier 

Love og reguleringer 

 Standarder 

 Guidelines 

 Direktiver 

 Bekendtgørelser 

 Generelle love og 
reguleringer 

Kerneelementer 

 Faglig udvikling 

 Afsluttende ek-
samen 

 Professionel ud-
dannelse 

 Praktisk erfaring 

 Generel uddan-
nelse 

Interesser 

 Udvikling af 
medarbejdere 

 Professionel 
udvikling 

 Forbedring af 
kvalitetssikring 
af revisionsop-
gaven 

http://nasba.org/files/2013/08/GAER_2012_Study_Final.pdf
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Figur 3: Country Characteristics: Hofstede's Value Dimensions.  
Kilde: http://geert-hofstede.com/denmark.html besøgt d. 10/6 2015 

bejder og udgiver standarderne, hvilke standarder der findes, samt hvordan disse regulerer og former revi-

sionsbranchen og revisionsuddannelsen. Med denne baggrundsviden er det derved muligt at undersøge 

revisionsuddannelserne, og de elementer der foreligger i disse – i de tre udvalgte lande (Danmark, Tyskland 

og USA).  

Derudover, i forhold til den originale model, jævnfør tabel 1, har der været tilvirkning af en ekstra kolonne, 

som er komponenten ”Revisionsbranchen”. Revisionsbrancherne er, sammen med offentligheden, de ho-

vedsagelige interessenter for, at deres medarbejdere får den bedst mulige uddannelse, og får udvidet deres 

kompetencer inden for revisionsuddannelsen, for dermed at kunne blive statsautoriserede revisorer og 

sikre en høj kvalitet af revisionsopgaven. Derfor er denne vurderet vigtig at implementere i denne model. 

Det er ligeledes revisionsbranchen og revisionshusene, der kan se fordele og ulemper ved de udvalgte lan-

des proces til at blive statsautoriseret revisor, og det er typisk i samarbejde med revisionshusene, at ud-

dannelsen bliver reguleret. Derfor er denne komponent vigtig for projektet og dennes senere konklusion.  

 

5.2.1. Country Characteristics22 

Som en del af GAE-modellen, jævnfør tabel 2, er en af de faktorer, der skal hjælpe med at opnå en bag-

grundsviden omkring de enkelte lande og disses tilgange til tingene, landekarakteristika. Denne benyttes, så 

landenes normer og værdier kan kendes. 

  

Ved hjælp af Geert Hofstedes Value 

Dimensions, vil de danske, tyske og 

amerikanske karakteristika blive sam-

menlignet. 

Sammenligningen er blevet illustreret 

ved figuren til højre.  

Ved figuren kan de 6 faktorer Hofstede 

anvender til at beskrive et lands karak-

teristika ses.   

 

Hofstedes Value Dimensions vil blive benyttet i projektets sammenfattende analyse, kapitel 8.4., hvori de 

vigtigste aspekter vil blive anvendt. 

                                                      
22 Til at kunne beskrive sammenligningen i Hostedes Value Dimensions, er følgende tre kilder anvendt til hele dette afsnit: 

http://geert-hofstede.com/denmark.html besøgt d. 10/6 2015 ; http://geert-hofstede.com/germany.html besøgt d. 10/6 2015 ; 

http://geert-hofstede.com/united-states.html besøgt d. 10/6 2015 

http://geert-hofstede.com/denmark.html
http://geert-hofstede.com/denmark.html
http://geert-hofstede.com/germany.html
http://geert-hofstede.com/united-states.html
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Disse faktorer er opstillet og beskrevet herunder:  

 Power Distance beskriver, hvordan mindre magtfulde medlemmer af institutioner og organisatio-

ner, i det udvalgte land, accepterer, at magten er fordelt ulige. 

 Individualism beskriver samfundets grad af individualitet 

 Masculinity undersøger grundlæggende, hvad der motiverer folk, der ønsker at være den bedste 

(og derved maskulin), eller at kunne lide det du gør (som er feminint) 

 Uncertainty Avoidance måles i, hvordan et samfund vil agere og handle på, at fremtiden aldrig vil 

være kendt.  

 Long Term Orientation belyser, hvilket perspektiv samfundet har; om hvorvidt samfundet har et 

fremtidsorienteret perspektiv eller et historisk kortsigtet perspektiv.  

 Indulgence er defineret som, i hvilken udstrækning folk forsøger at kontrollere deres ønsker og im-

pulser, baseret på den måde de er opvokset på.  

 

Den danske score på Power Distance er 18, hvilket betyder, at danskerne ikke er ledere, men hvor der der-

imod kræver selvstændighed blandt medarbejdere. Med den danske tankegang, fokuseres der på uaf-

hængighed, lige rettigheder samt lettilgængelige ledere. Magten er decentraliseret, og ledere ligger vægt 

på deres medarbejderes erfaringer. I Tyskland ses det, med en score på 35, at der ligeledes er decentralise-

ring og en stærk middelklasse. Man vil være medbestemmende, og dette skal lederne tage hensyn til. Der 

ses ikke godt på kontrol og lederskaber bliver udfordret til at vise ekspertise og gode lederegenskaber. USA 

ligger dog lidt højere end Tyskland, med en score på 40, hvor det faktum at alle er unikke betyder, at alle er 

ulige. Et af de mest fremtrædende aspekter af ulighed er graden af den magt hver person udøver, eller kan 

udøve, i forhold til andre personer. I USA bliver magten defineret som den grad, i hvilken en person er i 

stand til at påvirke folks ideer og adfærd.  

På baggrund af disse scorer betyder det, at man i Danmark er mere selvledet og har lige rettigheder, hvor 

magten i Tyskland og USA bliver fordelt, og derved viser, at folk er ulige og har forskellige positioner i sam-

fundet.  

 

Med en score på 74 i Individualism har Danmark et meget selvstændigt samfund, der dog bliver overgået af 

USA (91). Det betyder, at der i Danmark er en høj præference for en social ramme, hvor det forventes, at 

man kun tager vare på sig selv og ens nærmeste familie. I Danmark bliver der taget en meget direkte form 

for kommunikation i brug. Både i Danmark og USA er der en stor forskel mellem Power Distance og Indivi-

dualism, hvor der er et spring fra 18 til 74 i Danmark, og et spring fra 40 til 91 i USA. Dette hænger eksem-

pelvist sammen med, at ledere og medarbejdere forventer at blive hørt, og information skal deles hyppigt. 
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Derudover er kommunikationen meget uformel, direkte og til en vis grad deltagende. Tyskland (67) er også 

et land præget af individualisme på niveau med Danmark. Der er en stærk tro på idealet om selvrealisering 

og loyalitet, som er baseret på personlige præferencer. Ligesom i Danmark og USA er kommunikationen 

meget direkte. Derved er der tale om tre individualistiske anlagte lande, hvor man tager vare på sig selv, og 

har en uformel og direkte kommunikation.  

 

I forhold til Tyskland og USA, der scorer henholdsvis 66 og 62 i Masculinity, er Danmark (16) et meget femi-

nint anlagt samfund. Det betyder, at det for danskerne er vigtigt, at der bliver overholdt et godt work-life 

balance, og man sørger for at alle føler sig inkluderet. For lederne betyder det, at man skal være støttende 

over for sine medarbejdere, og beslutningerne bliver taget i fællesskab. Konflikter bliver løst med kompro-

mis og forhandlinger samt længere diskussioner. Dette er dog modsat Tyskland og USA, som ligger på ni-

veau med hinanden. Samfundene er drevet af konkurrence, præstationer og succes.  

 

Med en lav score i Uncertainty Avoidance betyder det, at danskerne (23) ikke behøver længere tid til at 

kunne strukturere og planlægge deres arbejdsliv. Danskere er klar over, at planer kan ændre sig i løbet af 

kort tid, og at dette bliver der ikke set ned på. Dette er dog modsat Tyskland (65) og USA (46). Tyskerne 

ligger sig med en middelhøj præference for undgåelse af usikkerhed. Det betyder, at tyskerne er et folke-

færd, der værdsætter regler og tiden anses som værende dyrebar. Amerikanerne er derved en mellemvej 

mellem det danske og det tyske samfund og tankegang, hvad angår denne faktor. Amerikanerne er villige til 

at afprøve noget nyt, og er mere tolerante med ideer og meninger, og alle har ret til en mening. Samtidig 

med dette kræver samfundet ikke, at der er mange regler. Der er derved tale om lande i hver sin ende af 

skalaen, hvor danskerne i den ene ende er meget løsslupne, og ikke ser ilde på uforudsigelighed, mens ty-

skerne i den anden ende værdsætter de opsatte regler og tidspunkter.  

 

I Long Term Orientation ligger Danmark (35) og USA (26) begge i den lave ende af skalaen, mens Tyskland 

(83) ligger væsentligt højere oppe på denne. De lave scorer indikerer en normativ kultur, hvor man går me-

get op i at få den absolutte sandhed. Hvis man får en oplysning fortalt, vil dette blive dobbelttjekket for at 

sikre, at informationen er korrekt. Derudover bliver der udvist en stor respekt for traditionerne, men med 

en stadig lille tilbøjelighed til at spare op til fremtiden – og et fokus på at opnå hurtige resultater. Tyskland 

har derimod et meget pragmatisk samfund, hvor folk er af den orientering, at sandheden meget afhænger 

af situationen, kontekst og tidspunkt. Tyskerne viser en evne til at tilpasse traditioner nemt til ændrede 

forhold, hvor der ligeledes er en stærk tilbøjelighed til at spare op og investere. Som det er blevet beskrevet 
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tidligere, vil en høj score indikere, at samfundet har et fremtidsorienteret perspektiv. Det danske og ameri-

kanske samfund har derved et historisk kortsigtet perspektiv.  

 

Hofstedes sidste dimension er Indulgence. Her ligger Danmark med den højeste score blandt disse tre lande 

(70), men på niveau med USA (68). Tyskland ligger længere nede på skalaen, med en score på 40. Den høje 

score betyder, at samfundene er meget overbærende. Der bliver i disse samfund udvist en generel vilje til 

at realisere folks egne impulser, og ønsker at nyde livet og have det sjovt. Danskerne og amerikanerne har 

en meget positiv holdning og er meget optimistiske. Slutteligt, er deres fritid meget vigtig for dem. Den lave 

tyske score angiver derved, at den tyske kultur er fastholdt i naturen. Der er en tendens til kynisme og pes-

simisme i forhold til Danmark og USA. Det tyske samfund ligger ikke meget vægt på fritiden, og styrer lige-

ledes deres ønsker. Der er derfor en klar forskel mellem landene, hvad angår denne faktor.  

 

5.3. Stakeholder theory 

Når der tales om stakeholder theory, hævder Milton Friedman, at en virksomhed kun bør operere af hen-

syn til virksomhedens ejere, hvorfor dette kan sammenholdes med den oprindelige stakeholder theory. 

Denne forklarer, at en virksomheds eneste forpligtelse er aktionærerne.23  

Der kan være forskellige interessenter til en virksomhed, som kan blive påvirket af eller have en effekt på 

virksomheden. Dette kan være kunder, leverandører, investorer, medarbejdere og lignende. Uden deltagel-

se af disse interessenter vil virksomheden have svært ved at kunne overleve, da virksomheden og dennes 

interessenter er afhængige af hinanden. Derfor er interessenterne og deres engagement vigtige for virk-

somheden til at hjælpe med at udtrykke dennes værdier, mission, udvikle strategier og lignende.24  

 

Til dette projekt vil denne teori ligeledes være gældende. Virksomheden vil her være udskiftet med revisi-

onsuddannelsen, mens interessenterne kan være individuelle revisorer og personer – heriblandt studeren-

de, revisionsbranchen som en helhed, revisionshusene, virksomheder samt offentligheden, herunder Er-

hvervsstyrelsen, for at nævne få.   

 

Grundet projektets omfang vil der kun være fokus på interessenterne i form af revisionsbranchen samt de 

enkelte revisorer.  Teorien til denne er blevet illustreret på næste side. 

 

                                                      
23 Crane, Andrew & Matten, Dirk (2010) ”Business Ethics”. 3 udgave s. 64 

24 Crane, Andrew & Matten, Dirk (2010) ”Business Ethics”. 3 udgave s. 64 
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Figur 4: Stakeholder theory, egen tilvirkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Delkonklusion 

Til udarbejdelse af dette projekt bliver der taget udgangspunkt i forskellige teorier og modeller. Disse vil 

have til formål til at hjælpe med at besvare problemformuleringen, og derved slutteligt komme frem til en 

konklusion ud fra beskrivelser og analyser af uddannelsen til at blive statsautoriseret revisor.  

 

Harmonisering har til formål at skabe en overensstemmelse mellem forskellige bestanddele, og der forsø-

ges ved harmonisering at samle aspekter fra forskellige systemer på ét sted. I dette projekt vil denne teoris 

formål være at analysere, om hvorvidt det er muligt at skabe en standardiseret uddannelse til at blive 

statsautoriseret revisor i dele af verden; her eksempelvis i EU. Det er allerede i forvejen forsøgt at harmoni-

sere kravene til kandidaterne til uddannelsen. Dette er forsøgt ved udarbejdelse af standarder og regule-

ringer på internationalt plan, regionalt plan samt lokalt plan – for netop at komme så tæt på en harmonise-

ring som muligt. På det internationale plan bliver uddannelsen reguleret af International Education Stan-

dards (IES), mens det på det regionale bliver reguleret af EU’s 8. direktiv. På lokalt plan bliver uddannelsen 

reguleret på baggrund af Bekendtgørelsen om revisoreksamen. Ud over dette er der, før IES’erne blev udgi-

vet, udgivet standarder, som mere har haft fokus på udførelse af selve revisionen. Der er her tale om Inter-

national Standards on Auditing (ISA) samt International Financial Reporting Standards (IFRS).  

 

For udarbejdelse af analysen er der blevet taget udgangspunkt i analysemodellen fra Global Accountancy 

Education Recognition Study 2012, hvor modellens oprigtige hensigt har været at opnå en baggrundsviden 

til studiets komparative analyser af revisionsuddannelser i udvalgte lande. Denne er blevet brugt som inspi-

ration, hvor modellen er blevet modificeret så den bedre kan kobles sammen med projektets analyse. Der 

vil her blive analyseret på faktorerne landekarakteristika, international udvikling, hvad angår love og regule-
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ringer, kerneelementerne i revisionsuddannelsen samt revisionsbranchens holdninger. Denne vil blive an-

vendt som projektets bærende analysemodel.   

 

Hele projektet vil omhandle revisionsuddannelsen, hvorfor der til denne er nogle interessenter, som kan 

identificeres ved hjælp af stakeholder theory. Der er her tale om individuelle revisorer, revisionshuse, revi-

sionsbranchen, offentligheden, de enkelte virksomheder og lignende. Disse har alle en interesse i, hvordan 

kandidaterne bliver uddannet til statsautoriserede revisorer. I dette projekt, vil der dog kun blive fokuseret 

på de individuelle revisorer samt revisionsbranchen, som revisionsuddannelsens interessent, grundet pro-

jektets omfang.  

 

6. Regulering af processen til revisionsuddannelsen 

En revisors kompetence og uddannelsesforløb bliver reguleret på tre plan: det internationale plan, som 

bliver reguleret af International Federation of Accountants (IFAC); regionalt plan, som bliver reguleret af EU 

og deres 8. direktiv; og slutteligt lokalt, hvor det i Danmark bliver reguleret af Bekendtgørelsen om revisor-

eksamen og FSR.  

Formålet med dette kapitel er at give et overblik over, hvilke ændringer der har været fra International 

Education Standard (IES) vedrørende statsautoriserede revisorer. For at kunne gøre dette, kræver det, at 

der indledningsvist bliver givet et indblik i, hvad IES er og benyttes til. Derudover vil der blive undersøgt, 

hvad disse standarder omhandler, regulerer, vedrører samt har af betydning for uddannelsen til at blive 

statsautoriseret revisor. Derudover vil der blive givet indblik i EU’s 8. direktiv, og hvilke påvirkninger dette 

har på uddannelsen til at blive statsautoriseret revisor.  

 

6.1. International Education Standards   

International Education Standards (IES) er et sæt standarder, som er udarbejdet af International Accounting 

Education Standards Board (IAESB). IAESB, som er et uafhængigt organ, tjener offentligheden med det ho-

vedsagelige formål, at udarbejde standarder inden for regnskabsuddannelser, hvor der foreskrives tekniske 

kompetencer og faglige færdigheder, værdier, etik og holdninger.25 De har derfor udarbejdet IES, som har 

et formål i sig selv. IES tager fat på principper inden for læring og udvikling af revisorer. Standarderne spiller 

en meget vigtig rolle ved at udvikle global faglig kompetence, at forbedre kvaliteten af regnskabsuddannel-

sen samt opbygning af stærkere faglige regnskabsmæssige organisationer.26 IES regulerer revisionsuddan-

                                                      
25 http://www.ifac.org/education besøgt d. 10/5 2015 

26 https://www.ifac.org/supporting-ies-adoption-and-implementation besøgt d. 10/5 2015 

http://www.ifac.org/education
https://www.ifac.org/supporting-ies-adoption-and-implementation
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nelserne på forskellig vis. Standarderne regulerer adgangskrav til revisionsuddannelser, det indhold uddan-

nelsen skal have, og hvorledes den erhvervsmæssige og praktiske erfaring skal være. Ydermere regulerer 

IES vurderingerne af den praktiske erfaring samt efteruddannelser. Disse standarder er vigtige, da de udvik-

ler de globale faglige kompetencer, og ligeledes forbedrer kvaliteten af revisionsuddannelserne. Disse stan-

darder er beregnet til at hjælpe medlemmerne af International Federation of Accountants (IFAC), som har 

direkte eller indirekte ansvar for uddannelse og udvikling af medlemslandenes revisorer. Det betyder, at IES 

er til for at assistere Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) i Danmark, American Institute of Certi-

fied Public Accountants (AICPA) i USA samt Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) og Wirtschaftsprüferkam-

mer (WPK) i Tyskland.27  

IFAC er en global organisation for revisorer, og har til formål at tjene offentlighedens interesse ved eksem-

pelvis at styrke revisionsfaget samt at bidrage til at udvikle internationale økonomier. IFAC består af over 

175 medlemmer, blandt andre de nævnte FSR, AICPA, IDW og WPK, og organisationen associerer sig i 130 

lande og repræsenterer derved cirka 2,5 millioner revisorer i den offentlige praksis, uddannelse og lignen-

de.28  

De nævnte IFAC-medlemmer (FSR, AICPA, IDW og WPK), som ligeledes er de lande som bliver anvendt i 

dette projekt, er de respektive landes, foreninger der har at gøre med disses revisorer – mere specifikt de 

statsautoriserede revisorer i landene.  

 

Der er blevet udarbejdet 8 standarder i IES. Disse er oplistet herunder, og vil efterfølgende blive beskrevet: 

International Education Standards, IES29 

IES 1 Entry Requirements to Professional Accounting Education Programs 

IES 2 Technical Competence 

IES 3 Professional Skills 

IES 4 Professional Values, Ethics and Attitudes 

IES 5 Practical Experience 

IES 6 Assessment of Professional Competence 

IES 7 Continuing Professional Development 

IES 8 
Professional Competence for Engagement Partners Responsible for Audits of Financial 
Statements 

Tabel 3: Oversigt over IES'er. Kilde: https://www.ifac.org/supporting-ies-adoption-and-implementation besøgt d. 10/5 2015  

 

                                                      
27 International Education Standards Brochure (udgivet 21/4 2015): http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAESB-

International-Education-Standards-Brochure.pdf besøgt d. 10/5 2015 

28 http://www.ifac.org/about-ifac besøgt d. 10/5 2015 

29 https://www.ifac.org/supporting-ies-adoption-and-implementation besøgt d. 10/5 2015 

https://www.ifac.org/supporting-ies-adoption-and-implementation
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAESB-International-Education-Standards-Brochure.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAESB-International-Education-Standards-Brochure.pdf
http://www.ifac.org/about-ifac
https://www.ifac.org/supporting-ies-adoption-and-implementation
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6.1.1. IES 1 – Entry Requirements to Professional Accounting Education Programs30 

IES 1 foreskriver de principper der skal bruges ved indstilling og kommunikation af uddannelsesmæssige 

adgangskrav til revisionsuddannelsen. Denne standard tjener også offentlighedens interesse, ved at infor-

mere om det tilstrækkelige antal af revisorer med høj kvalitet, der bliver stillet til rådighed efter endt ud-

dannelse. Dette bliver gjort ved at fastsætte rammer for krav til revisionsuddannelsen, der hverken er for 

høje, og som derved kan forårsage unødig hindring for at vælge dette hverv – eller krav der er for lave, som 

derved kan forårsage, at enkelte personer fejlagtigt vil tro, at der er en sandsynlighed for gennemførelse af 

uddannelsen med succes. Disse adgangskrav kan være med til at give en effektiv allokering af ressourcer og 

hjælper ligeledes personer, der overvejer at gøre karriere inden for revisionsbranchen, til lettere at træffe 

en beslutning om deres fremtidige karrierevalg. Ved at opstille disse adgangskrav, forsøges der ligeledes 

ved hjælp af IES 1, at gøre personer, der overvejer at gøre karriere inden for dette hverv, i stand til at udvik-

le de rette og nødvendige kompetencer til at blive revisor.  

 

Derudover skal adgangskravene være så fleksible som muligt. Dette kan gøres ved, at der kan vedtages 

fleksible adgangskrav, der tilgodeser dem, som synes at have en rimelig chance for at gennemføre en revi-

sionsuddannelse. Formålet med denne fleksibilitet, er at give en bred adgang til revisionsuddannelsen, da 

denne ikke er beregnet til at skabe forskellige kategorier af revisorer. Fleksibiliteten kan eksempelvis fore-

ligge i, at adgangskravet til uddannelsen er en universitetsuddannelse eller tilsvarende denne – såsom en 

given periode med praksis erfaring.  

 

6.1.2. IES 2 – Technical Competence31 

Der bliver i denne standard beskrevet de tekniske kompetencer revisorer er forpligtede til at demonstrere 

ved slutningen af den faglige udvikling. De tekniske kompetencer henviser til evnen til at anvende viden til 

at udføre en rolle til en vis standard.  

Standarden er opbygget således, at offentlige interesser bliver beskyttet, ved at forbedre kvaliteten af de 

professionelle revisionsuddannelser verden over, for at øge uddannede revisorers kompetencer. Revisions-

uddannelsen bygger på en almen uddannelse, som giver en høj faglig viden, faglige færdigheder, værdier og 

holdninger. De faglige kompetencer vil give evnen til at udføre rollen som revisor til en vis standard. Denne 

forbereder derved kvaliteten af revisionsuddannelsen ved at foreskrive krav til de kompetencer og lærings-

                                                      
30 IES Implementation Support Module Notes for IES 1 (udgivet 15/4 2015): http://www.ifac.org/publications-resources/slide-

presentation-ies-1-and-speaking-notes besøgt d. 9/5 2015 

31 IES Implementation Support Module Notes for IES 2 (udgivet 15/4 2015):  

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-2-.pdf besøgt d. 9/5 2015 

http://www.ifac.org/publications-resources/slide-presentation-ies-1-and-speaking-notes
http://www.ifac.org/publications-resources/slide-presentation-ies-1-and-speaking-notes
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-2-.pdf


 
33 

resultater, som skal opnås for at blive revisor. Ydermere forsøger standarden at hjælpe til etablering af 

passende vurderingsaktiviteter, så den rette evaluering og feedback kan gives til de revisionsstuderende. 

IES 2 er bygget op med det formål, at revisionsuddannelsen giver kommende revisorer de rette kompeten-

cer.  

 

6.1.3. IES 3 – Professional Skills32 

IES 3 omhandler de faglige kompetencer, som kommende revisorer er forpligtet til at kunne demonstrere i 

forbindelse med afslutningen af revisionsuddannelsen. Formålet med denne standard er, at de faglige fær-

digheder er kategoriseret under forskellige andre færdigheder, der skal opnås. Disse er blandt andet intel-

lektuelle, personlige og organisatoriske færdigheder, som en revisor kan integrere med tekniske og profes-

sionelle færdigheder, der derved kan demonstrere faglige kompetencer.  Standarden sætter de områder og 

læringsresultater en kommende revisor skal have stærke kompetencer inden for ved afslutningen af revisi-

onsuddannelsen. Disse kompetencer er uafhængige af, hvilket område revisoren i fremtiden vælger at spe-

cialisere sig inden for.  

Ydermere etablerer standarden specifikke kompetencer, der skal benyttes til at beskytte offentlighedens 

interesser – for derved at forøge kvaliteten af det arbejde og de services, der bliver udbudt til klienter og 

selvsamme offentlighed, og som ligeledes fremmer troværdigheden af revisionsbranchen.  

 

6.1.4. IES 4 – Professional Values, Ethics, and Attitudes33 

Denne standard beskriver læringsmål vedrørende professionelle værdier, etik og holdninger, som en revisor 

er forpligtet til at udvikle og demonstrere ved udgangen af revisionsuddannelsen. Med henblik på denne 

standard, kan professionelle værdier, etik og holdninger blive kategoriseret som enten professionel skepsis 

og professionel dømmekraft, etiske principper eller engagement i offentlighedens interesse – således at en 

revisor kan integrere både tekniske og professionelle kompetencer.  

Derudover kræver denne standard, at der foreligger relevante etiske krav, som en integreret del af revisi-

onsuddannelsen, for at fremme anerkendelsen og overvejelserne i henhold til bredere etiske implikationer.  

Opbygningen af lærings- og udviklingsmålene omfatter reflekterende aktiviteter, som derved gør brug af de 

praktiske erfaringer, real life cases eller overvejelser af relevante sager, der kan være værdiskabende i det 

offentlige domæne.   

                                                      
32 IES Implementation Support Module Notes for IES 3 (udgivet 15/4 2015):  

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-3-.pdf besøgt d. 10/5 2015 

33 IES Implementation Support Module Notes for IES 4 (udgivet 15/4 2015):  

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-4-.pdf besøgt d. 10/5 2015 

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-3-.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-4-.pdf
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6.1.5. IES 5 – Practical Experience34 

IES 5 tager udgangspunkt i, som standardens titel indikerer, den praktiske erfaring, der kræves af revisorer 

ved udgangen af revisionsuddannelsen. Med henblik på denne standard refererer praktisk erfaring til ar-

bejdspladsen eller aktiviteter, der er relevante for at revisoren udvikler sine faglige kompetencer.  

Den mængde praktisk erfaring, som vurderes tilstrækkelig i denne standard, har en blanding af dybse og 

brede, samt viden og anvendelse, når det vurderes nødvendigt at samle materiale fra forskellige områder, 

som skal benyttes til en række situationer og lignende. Bredden af den praktiske erfaring påvirkes af fakto-

rer såsom færdighedsniveau, nationale og/eller lokale love, krav opsat af regulerende myndigheder og bor-

gernes forventninger til den faglige kompetence, hvor dybden af den praktiske erfaring påvirkes blandt 

andet af variationen og kompleksiteten af opgaver.   

 

6.1.6. IES 6 – Assessment of Professional Development35 

I denne bliver kravene til vurderingen af revisorernes faglige kompetencer beskrevet. Dette skal være op-

nået ved udgangen af revisionsuddannelsen. I henhold til denne standard er vurderinger den ultimative 

måling af de faglige kompetencer, der er blevet opnået igennem læring og udvikling. De faglige kompeten-

cer går på viden om principper, normer, begreber og lignende. Formålet med denne standard er, at der skal 

fastsættes krav til vurderinger for at afgøre, om et passende niveau for faglig kompetencer er opnået, for at 

kunne udfylde rollen som revisor.  

Der er forskellige metoder af vurderingsaktiviteter. Dette kan være alt fra skriftlige til mundtlige eksame-

ner, objektive tests og lignende. For at kunne fastsætte hvorvidt de rette, og den tilstrækkelige mængde, 

kompetencer er opnået i løbet af revisionsuddannelsen, kan dette ligeledes blive gjort på forskellige måder. 

Eksempelvis kompleksiteten og variationen af opgaver iværksat af revisorer, kompleksiteten af den prakti-

ske erfaring og lignende.  

 

  

                                                      
34 IES Implementation Support Module Notes for IES 5 (udgivet 15/4 2015):  

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-5-.pdf besøgt d. 10/5 2015 

35 IES Implementation Support Module Notes for IES 6 (udgivet 15/4 2015):  

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-6-.pdf besøgt d. 10/5 2015 

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-5-.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-6-.pdf
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6.1.7. IES 7 – Continuing Professional Development36 

I IES 7 bliver der sat fokus på den faglige udvikling, der kræves for revisorer, til at udvikle og vedligeholde 

den faglige kompetence. Dette er nødvendigt for at fortsat at kunne levere tjenester af høj kvalitet til kun-

der, arbejdsgivere og andre interessenter – for derved at kunne styrke offentlighedens tillid til revisions-

branchen.  

Den fortsatte faglige udvikling sker efter den endte revisionsuddannelse, og som går ud på at udvikle samt 

vedligeholde de faglige kompetencer der er opnået ved uddannelsen, for at gøre det muligt for revisoren 

fortsat at kunne udfylde rollen som revisor til høj standard.  

Kravet til fortsat faglig udvikling henviser sig til alle revisorer, uanset sektor eller størrelse af virksomheden, 

som de har tilknytning til. Dette skyldes, at revisorerne har en forpligtelse til at være omhyggelige, have et 

højt niveau af ansvarlighed samt at opretholde den offentlige tillid.  

 

6.1.8. IES 8 – Professional Competence for Engagement Partners Responsible for Audits of Fi-

nancial Statements37 

Denne standard foreskriver den faglige kompetence, som revisorer er forpligtet til at udvikle og vedligehol-

de, når denne udfører rollen som engagement partner med ansvar for revision af regnskaber.  

En engagement partner, er en partner eller anden person i virksomheden, der er ansvarlig for revisionsop-

gaven og dennes resultater, og for revisionspåtegningen der er udstedt på vegne af revisionshuset – og 

som, hvor det er nødvendigt – har den relevante myndighed fra et tilsynsvæsen. 

Etableringen af faglige kompetencer, når en revisor udfører rollen som engagement partner, har flere for-

mål. Eksempelvis beskytter det den offentlige interesse og bidrager ydermere til kvaliteten af revisionen. 

Derudover forbedres arbejdet af engagement partnersne og alt dette bidrager til en forbedret troværdig-

hed til revisionsbranchen.   

 

  

                                                      
36 IES Implementation Support Module Notes for IES 7 (udgivet 15/4 2015):  

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-7-.pdf besøgt d. 11/5 2015 

37 IES Implementation Support Module Notes for IES 8 (udgivet 15/4 2015):  

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-8-.pdf besøgt d. 11/5 2015 

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-7-.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-8-.pdf
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6.1.9. Ændringer i IES38 

I april 2015 har IAESB foretaget nogle ændringer i de ovenstående 8 IES’er. Ændringerne har forbedret kon-

sistensen og klarheden i de principper, der foreligger i IES. Dette er blevet gjort ved at formulere faglig 

kompetence i form af teknisk kompetence, faglige færdigheder og faglige værdier, etik og holdninger. De 

har ligeledes opnået de nævnte forbedringer ved at afgrænse de kompetenceområder, der kræves for at 

udføre en rolle som revisor – og ved at sætte essentielle læringsmål, der er nødvendige for at opfylde of-

fentlighedens forventninger til den faglige kompetence, der skal demonstreres af en revisor og engagement 

fra partner.  

Ved ændringen af disse standarder, ønsker IAESB at kunne reducere internationale forskelle, i de krav der 

foreligger til at være kvalificeret til at uddanne og arbejde som revisor. Ydermere ønskes der at lette den 

globale mobilitet for revisorer samt at levere internationale benchmarks, således at IFACs medlemmer kan 

måle sig med hinanden. Ændringerne er blevet udspecificeret i bilag 2.  

 

6.2. EU’s 8. direktiv 

Det 8. direktiv fra EU blev godkendt af ministerrådet i maj 2006. Formålet med dette direktiv er, ”… at styr-

ke troværdigheden af virksomhedernes regnskaber, så investorer atter kan have tillid til tallene…”.39 Efter 

skandalerne med regnskabsfusk hos store virksomheder i Europa, blev dette direktiv udarbejdet. Derud-

over er dette direktiv opført i forbindelse med de skrappe SOX krav i USA, der blev indført som følge af En-

ron og Worldcom skandalerne.  

 

Målene for EU’s 8. direktiv er, at kunne styrke konsistensen og troværdigheden ved den eksterne revision. 

Dette skal opnås igennem en harmonisering i kvalifikationerne der findes til at blive revisor, klarere defini-

tion af at være en revisor, højere kvalitet, transparente oplysninger om revisorer, uafhængig kvalitetssikring 

samt offentligt tilsyn af revisorer. Der er behov for disse krav, da der søges en anerkendelse for, at den lov-

pligtige revision er en offentlig interesse; pålidelig revision bidrager til velfungerende markeder, og en bred 

vifte af interessenter er afhængig af revisors arbejde. De lovmæssige rammer bør derved styrke den offent-

lige interesse.40  

 

                                                      
38 Summary of Changes Resulting from IES Revision Project (udgivet 24/4 2015):  

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAESB-Summary-of-IES-Revisions-Project.pdf besøgt d. 11/5 2015 

39 http://www.eurosox.dk/template.php?tid=238 besøgt d. 26/7 2015 

40http://siteresources.worldbank.org/EXTCENFINREPREF/Resources/4152117-

1270824012230/stat_audit_directive_and_public_oversight.pdf besøgt d. 26/7 2015 

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAESB-Summary-of-IES-Revisions-Project.pdf
http://www.eurosox.dk/template.php?tid=238
http://siteresources.worldbank.org/EXTCENFINREPREF/Resources/4152117-1270824012230/stat_audit_directive_and_public_oversight.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTCENFINREPREF/Resources/4152117-1270824012230/stat_audit_directive_and_public_oversight.pdf
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Hovedbestemmelserne af EU’s 8. direktiv er angivet herunder: 

 ”Bestyrelsen skal udnævne en uafhængig revisionskomité, der har den direkte kontakt til revisor. 

 Virksomhederne har mulighed for at forklare, hvorfor direktivet ikke bliver fulgt op. Derefter skal 

medlemsstater have et sanktionssystem og mulighed for at lave effektive undersøgelser. 

 Revisionsfirmaer skal skrive en rapport, hvor de redegør for deres klienter, deres honorarer og deres 

netværk.  

 Revisorer skal være uafhængige af klienten, og må på ingen måde være involveret i klientens be-

slutninger. 

 Revisionsfirmaer skal have indført systemer for kvalitetssikring, og et offentligt organ som den ame-

rikanske PCAOB skal føre tilsyn med.  

 Medlemslandene skal lave offentlige, elektroniske registre, der har oplysninger om alle revisorer, 

revisionsfirmaer, ejerskab, ledelse og netværker.”41 

 

Ud fra EU’s 8. direktiv fastsættes betingelserne for godkendelse og registrering af personer, der udfører den 

lovpligtige revision. Derudover fastsætter direktivet betingelserne vedrørende regler om uafhængighed, 

objektivitet og fagetisk adfærd. Direktivet er blevet udarbejdet, da det er blevet fundet nødvendigt, at 

harmonisere reglerne for de nævnte betingelser yderligere på EU-plan, for at opnå større gennemsigtighed 

og forudsigelighed for de krav, der gælder for disse personer, samt øge uafhængigheden og objektiviteten i 

deres arbejde.42  

For hvert land, der er medlem af EU, er det op til landene enkeltvis, hvordan de vil fastlægge deres krav for 

den uddannelse landenes revisorer skal igennem. EU’s 8. direktiv er dog et mindstekrav, som er blevet ud-

færdiget, således at der, som beskrevet, forekommer en harmonisering og gennemsigtighed, hvilket er 

blevet fastsat, jævnfør direktivets betragtning 5: ”Med dette direktiv tilstræbes harmonisering på et højt 

niveau — dog ikke fuld harmonisering — for krav til lovpligtig revision. En medlemsstat, der kræver lovplig-

tig revision, kan stille strengere krav, medmindre andet er fastsat i dette direktiv.”43  

I direktivets artikel 6 – 14, er det forsøgt at harmonisere den uddannelse, man som person skal igennem, 

for at blive revisor i EU-landene. I artikel 8 er det blevet udspecificeret, hvilke ting en revisor skal prøves i, 

hvad angår den teoretiske viden:  

 

                                                      
41 http://www.eurosox.dk/template.php?tid=238 besøgt d. 26/7 2015 

42 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0056&from=DA besøgt d. 27/7 2015 

43 Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006:  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0107:da:PDF besøgt d. 27/7 2015 

http://www.eurosox.dk/template.php?tid=238
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0056&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0107:da:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0107:da:PDF
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 Generel regnskabsteori og regnskabsprincipper 

 Juridiske krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber 

 Internationale regnskabsstandarder 

 Regnskabsanalyse 

 Driftsbogholderi og internt regnskab 

 Revision og faglige kvalifikationer 

 Juridiske krav og faglige standarder for lovpligtig revision og for revisorer 

 Faglig etik og uafhængighed 

Derudover bliver der i artikel 8, stk. 2, udspecificeret hvilke fag der ydermere skal indgå i prøven, hvis den-

ne har betydning for revisionen: 

 Selskabsret og virksomhedsledelse 

 Konkursret og regler om tilsvarende bobehandlinger 

 Skatteret 

 Civilret og erhvervsret 

 Arbejdsret og lovgivning om social sikring 

 Informationsteknologi og computersystemer 

 Driftsøkonomi, nationaløkonomi og finansiering 

 Matematik og statistik 

 Grundlæggende principper for virksomhedens økonomiske styring 

Endvidere beskriver artikel 10, at der ligeledes skal forekomme en praktisk eksamen.  

Disse bestemmelser, er derefter blevet indarbejdet i Bekendtgørelsen om revisoreksamen for statsautorise-

rede revisorer som et minimumskrav, hvor der dog stilles yderligere krav. 

 

6.3. Delkonklusion 

International Education Standards (IES) er de standarder, som IAESB har udarbejdet. Disse standarder tje-

ner det formål, at regulere de internationale revisionsuddannelser, hvor de hovedsageligt fokuserer på 

principperne inden for læring og udvikling af revisorerne. Derudover har standarderne en stor rolle i at 

forbedre kvaliteten af regnskabsuddannelserne samt opbygning af stærkere faglige regnskabsmæssige or-

ganisationer. Selve reguleringen sker på forskellig vis. De regulerer adgangskrav til uddannelserne, det ind-

hold der skal være i uddannelsen, og hvorledes den praktiske erfaring skal være. Da dette er standarder, 

der reguleres på global plan, og forsøger derved at sikre et højt uddannelsesniveau på internationalt plan.  

For hver af de 8 standarder, reguleres der inden for alle af uddannelsens aspekter. Standarderne starter ud 

i IES 1 med de forskellige adgangskrav til revisionsuddannelserne, og går igennem aspekterne, som skal 
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opnås som teknisk kompetence, faglig kompetence, professionelle værdier, etik og holdninger, praktisk 

erfaring, vurdering af den praktiske erfaring, fortsat faglig udvikling samt de faglige kompetencer, man som 

revisor er forpligtet til at udvikle og vedligeholde, når man agerer partner med ansvar for revision af regn-

skaber. 

 

Der har senest i april 2015 været foretaget ændringer i de beskrevne standarder hos IES, for at forbedre 

konsistensen og klarheden i de principper der foreligger i IES. Ændringerne er blevet foretaget med det 

formål, at reducere de internationale forskelle i de krav der foreligger til at være kvalificeret til at uddanne 

sig og arbejde som revisor. Hovedpunkterne i ændringerne ligger i, at der skal foretages flere evalueringer 

og vurderinger i forhold til hver standard, således at revisionsuddannelsen altid er opdateret.  

 

Ud over de 8 International Education Standards udarbejdede EU i 2006 et direktiv, som har til formål at 

styrke troværdigheden af de regnskaber virksomhederne aflægger, så offentligheden kan stole på tallene 

deri. Målet med EU’s 8. direktiv er derved, at styrke konsistensen og troværdigheden af den eksterne revi-

sion. Dette er blevet forsøgt gjort ved at skabe en harmonisering i de kvalifikationer der kræves af revisorer, 

højere kvalitet og transparente oplysninger om revisorer samt uafhængig kvalitetssikring.  

Disse krav, der er blevet stillet af EU’s 8. direktiv, skal anses som værende et minimumskrav fra EU’s side til 

EU’s medlemslande. Det er op til hvert land, hvis det ønsker at have højere krav til landets respektive revi-

sorer.  

 

En revisors kompetence og uddannelsesforløb reguleres på tre plan: det internationale plan, som bliver 

reguleret af International Federation of Accountants (IFAC); regionalt plan, som bliver reguleret af EU og 

deres 8. direktiv; og slutteligt lokalt, hvor det i Danmark bliver reguleret af Bekendtgørelsen om revisorek-

samen, som er blevet udarbejdet af Revisorkommissionen. FSR er et medlemsorgan af IFAC, som derved er 

det tilsynsorgan, der skal formidle standarder og reguleringer videre. Dette er illustreret ved nedenstående 

figur.  

 

  

Figur 5: Illustration over regulering af revisors kompetencer 
på tre plan: Internationalt, regionalt og lokalt. Egen tilvirk-
ning. 
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Figur 6: Illustration over tilsynssystemet. Egen tilvirkning. 

7. Uddannelsen til at blive statsautoriseret revisor 

I kapitel 6 blev de internationale rammer samt EU’s krav til uddannelsen til statsautoriseret revisor forkla-

ret. I dette kapitel vil der forsøges at komme mere i dybden med uddannelsen til at blive statsautoriseret 

revisor i de udvalgte lande: Danmark, Tyskland og USA. For at kunne gøre dette fastsættes, hvordan de 

respektive lande definerer en statsautoriseret revisor, dennes rolle samt betydning for offentligheden og 

revisionen. Derudover vil der blive givet en beskrivelse af hvert lands uddannelsesproces, samt hvordan 

hele uddannelsesprocessen bliver reguleret.  

 

7.1. Danmark 

I Danmark reguleres revisorer overordnet set af Erhvervsstyrelsen, som har det offentlige tilsyn med reviso-

rer. Her bliver der foretaget undersøgelser, og det internationale samarbejde foretages af Erhvervsstyrel-

sen.  Herunder ligger Revisornævnet, som foretager de disciplinære sanktioner; Revisortilsynet, som fore-

tager kvalitetskontrol; samt Revisorkommissionen som afholder og udarbejder eksamenerne samt er rådgi-

ver for Erhvervsstyrelsen.44 Dette er illustreret i nedenstående figur.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FSR – danske revisorer (FSR) er et medlemsorgan af International Federation of Accountants (IFAC), og er 

derved det organ, der skal være med til at formidle standarder og reguleringer videre til de danske reviso-

rer. Indtil maj 2011 var foreningens medlemmer, statsautoriserede revisorer, og der var i alt 2.747 med-

lemmer i foreningen. Da foreningen fusionerer med, dengang, Foreningen af Registrerede Revisorer (nu 

Dansk Revisorforening) samt Foreningen af yngre revisorer (nu REVIFORA), stiger medlemstallet til cirka 

6.000. FSR repræsenterer de statsautoriserede revisorer, mens Dansk Revisorforening repræsenterer de 

registrerede revisorer og REVIFORA repræsenterer de yngre revisorer.45 

                                                      
44 https://erhvervsstyrelsen.dk/revision-og-revisorer besøgt d. 28/7 2015 

45 http://www.fsr.dk/Om%20os/Organisation/Den-ny-forening-FSR-danske-revisorer besøgt d. 14/5 2015 

https://erhvervsstyrelsen.dk/revision-og-revisorer
http://www.fsr.dk/Om%20os/Organisation/Den-ny-forening-FSR-danske-revisorer
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FSR er den forening, som har udarbejdet SR-akademiet, som er den uddannelse, man som revisor skal tage i 

Danmark, for at opnå status som statsautoriseret revisor. Akademiet har et tæt samarbejde med diverse 

revisionshuse, udvalg, Revisorkommissionen og lignende, så uddannelsen kommer til at afspejle de krav, 

interessenterne har til et moderne kompetenceudviklingsforløb. Selve forløbet er tilrettelagt med et prak-

tisk fokus, og med det formål, at den enkelte kandidat får den bedst mulige træning og uddannelse op til 

eksamenen46.  

Akademiet består af følgende bestanddele:  

 Introdag 

 Modul 1-4 (internatkurser) 

 Modul 5: Forberedelse til Skriftlig eksamen 

 Metodetræning – Skriftlig eksamen 

 Skriftlig prøveeksamen 

 SR-Akademidag, gennemgang og opfølgning på prøveeksamen 

 Ekstra skriftlig eksamen og WEB-opfølgning 

 Coaching – Mundtlig eksamen 

 Mundtlig eksamenstræning 

 Ekstra mundtlig eksamenstræning. 

Hele uddannelsesforløbet, fra start til slut, tager to-tre år at gennemføre. I løbet af disse år er der fem mo-

duler, der skal gennemføres samt fire eksamener (tre skriftlige og en mundtlig). Hele forløbet er blevet 

illustreret, jf. bilag 3.47 De tre skriftlige eksamener varer henholdsvis to (eksamen A), fire (eksamen C) og 6 

(eksamen B) timer. Eksamen A dækker områderne etik og uafhængighed, eksamen B dækker revisionspå-

tegninger og andre erklæringer på regnskaber, mens eksamen C dækker andre erklæringer, skatteret, sel-

skabsret og erhvervsret.  

For at kunne deltage i den mundtlige eksamen, kræves det, at de tre skriftlige eksamener er bestået. Eksa-

men varer 30 minutter og har en forberedelsestid på 40 minutter.  

 

For at kunne blive indstillet til revisoreksamen, og derved uddannelsen til statsautoriseret revisor, er der en 

række krav der skal være opfyldt.  

  

                                                      
46 http://www.fsr.dk/Kurser/SR-Akademiet besøgt d. 14/5 2015 

47 Illustration af forløbet ved SR-Akademiet, se bilag 3. Kilde: http://www.fsr.dk/~/media/Files/Kurser/SR-Akademiet/2013%20SR-

Akademiet%20oversigt.ashx besøgt d. 14/5 2015 

http://www.fsr.dk/Kurser/SR-Akademiet
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Kurser/SR-Akademiet/2013%20SR-Akademiet%20oversigt.ashx
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Kurser/SR-Akademiet/2013%20SR-Akademiet%20oversigt.ashx
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1. ”At revisorkandidateksamen (cand.merc.aud.) er bestået, eller 

2. At en anden kandidateksamen er bestået, og at kravene i § 3, stk. 1 og 2 er opfyldt 

3. At der har været deltagelse i mindst tre år efter man er fyldt 18 år i udførelse af opgaver, der vedrø-

rer revision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer, samt at 

mindst et år af dette er forgået, efter man har gennemført kandidatuddannelsen, og mindst to år 

har ligget inden for de seneste tre år forud for fristen for tilmelding til revisoreksamen.”48 

 

Der er to forskellige veje en person kan vælge til statsautoriseret revisor i Danmark. Det er muligt, at tage 

enten den praktiske vej eller den teoretiske vej. De to muligheder, er illustreret nedenfor.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figur 7: Uddannelsesvejen til statsautoriseret revisor.  

            Kilde: http://www.fsr.dk/Bliv%20revisor/Uddannelsesforlobet besøgt d. 14/5 2015 

 

Den praktiske vej, man kan vælge at gå, bevæger sig igennem et HD forløb, hvor man om dagen arbejder i 

et revisionshus, og om aftenen tager de obligatoriske fag, der skal gennemføres. HD-uddannelsen er tilsva-

rende HA-bacheloren, som dog kun tager tre år, da det er et fuldtidsstudie.  Efter at HD-uddannelsen er 

blevet gennemført, skal man revisorkandidatuddannelsen, cand.merc.aud. Indtil 2015 var der mulighed for 

at tage cand.merc.aud.-uddannelsen på deltid, når man havde et fuldtidsjob ved siden af studiet. Dette er 

dog blevet ændret i den nye studiereform, hvorfor man ikke længere kan drage nytte af en betalingsfri ud-

dannelse, hvis man tager den over normtiden (to år). Det er stadig muligt at tage uddannelsen på deltid, 

                                                      
48 https://erhvervsstyrelsen.dk/information-om-adgangen-til-blive-statsautoriseret-revisor besøgt d. 14/5 2015 

http://www.fsr.dk/Bliv%20revisor/Uddannelsesforlobet
https://erhvervsstyrelsen.dk/information-om-adgangen-til-blive-statsautoriseret-revisor
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Tabel 5: Beståelsesprocent for skriftlig eksamen 2014, fordelt på moduler.  
Kilde: https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/12_03_2015_evaluering_revisoreksamen_2014.pdf 
besøgt d. 17/6 2015 

dog vil der forekomme en betaling, som revisionshusene typisk vil stå for. Dernæst er der den praktiske 

erfaring man skal have, før man kan indstilles til revisoreksamen og SR-Akademiet. Den praktiske vej er 

mere omfattende end den teoretiske vej, dog har man den fordel, at man ved siden af den teoretiske del 

får koblet den praktiske del på.  

Den teoretiske vej bevæger sig igennem HA-bacheloruddannelsen, før man tager sin cand.merc.aud. Deref-

ter skal man have den praktiske erfaring fra et godkendt revisionshus, før man kan indstilles til SR-

Akademiet. 

 

Beståelsesprocenten for eksamen til statsautoriseret revisor har siden 2001 været meget svingende. Dette 

gælder både den skriftlige eksamen samt den mundtlige eksamen. Til og med 2013 var den skriftlige eksa-

men to gange à 8 timers varighed, fordelt på to dage. Den mundtlige del har ikke ændret sig i den nye ord-

ning fra 2014.  Beståelsesprocenten dertil er blevet angivet herunder, hvor det ses, at beståelsesprocenten 

fra den skriftlige del har svinget mellem 37,1% i 2004, til 62,3% i 2012, hvilket giver en beståelsesprocent på 

49,9% i gennemsnit. Til den mundtlige del er der dog en højere beståelsesprocent, som svinger fra 61,5% i 

2004 og 76,9% i 2011, hvilket giver en beståelsesprocent på 69,3% i gennemsnit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Grunden til at Revisorkommissionen ændrede metoden ved den skriftlige eksamen skyldes, at man ønskede 

at opnå en højere beståelsesprocent ved den skriftlige eksamen. Dette har dog ikke kunne opnås det første 

år med den nye ordning, hvis der ses på de nye beståelsesprocenter for den skriftlige eksamen. Her er en 

gennemsnitlig beståelsesprocent på 51% til hele den skriftlige del af eksamen, hvilket ligger under beståel-

sesprocenten for 2013 – dog over gennemsnittet for 2001 til 2013.  

 

 

Tabel 4: Beståelsesprocenter ved revisoreksamen 2001-2013. Kilde: 
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/12_03_2015_evaluering_revisoreksa
men_2014.pdf besøgt d. 17/6 2015 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/12_03_2015_evaluering_revisoreksamen_2014.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/12_03_2015_evaluering_revisoreksamen_2014.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/12_03_2015_evaluering_revisoreksamen_2014.pdf
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Den nye eksamensform for de skriftlige eksamener, har vist tendenser for at opfylde de ønskede mål. Dog 

har overgangen til den nye eksamensform givet stor ændring i forhold til den velkendte eksamensform. 

Revisorkommissionen mener ligeledes, at der er manglende professionel modenhed hos de gældende ek-

saminander, hvilket betyder, at de mangler erfaring med udførelse af forekommende revisionsopgaver.  

Der forventes fremover, at revisionshusene, og de revisorer der tager eksamenerne, finder sig bedre til 

rette med den nye form for eksamen.49  

 

7.2. Tyskland 

I Tyskland er der to foreninger, henholdsvis Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) samt Wi-

rtschaftsprüferkammer (WPK), der har at gøre med, hvad der svarer til den danske definition på en statsau-

toriseret revisor (på tysk: Wirtschaftsprüfer). Ifølge deres revisorlov (Wirtschaftsprüferordnung (WPO)) §§ 1 

og 2, defineres en statsautoriseret revisor som værende en person, der er blevet udnævnt til titlen. Disse 

personer er subjekter for professionelle kompetencer af en vis standard. Deres beskikkelse giver anledning 

til, at de må undersøge og revidere virksomheder, heriblandt virksomheders årsregnskaber, og erklære sig 

på dette. De er ligeledes autoriseret til at rådgive og repræsentere deres klienter i forhold til problemstillin-

ger inden for skat. Slutteligt er de autoriseret til at fungere som eksperter inden for deres specifikke områ-

der, at rådgive om erhvervsmæssige spørgsmål og bevare tredjemands interesser.50  

IDW er en privatejet organisation, som omfatter både individuelle statsautoriserede revisorer samt statsau-

toriserede revisionshuse i Tyskland. Deres rolle ligger i at repræsentere deres medlemmers interesser, både 

nationalt og internationalt. Ydermere foretager de det tekniske arbejde, som er relevant for deres med-

lemmer samt at give kurser og støtte til deres statsautoriserede revisor til fortsat faglig udvikling.51 WPK er 

ligeledes et IFAC medlem, og da det er disse der regulerer alt, hvad der har med statsautoriserede revisorer 

at gøre i Tyskland, vil der hovedsageligt blive taget udgangspunkt i disse i denne opgave.  

WPK er en offentlig organisation, med medlemmer som er statsautoriserede revisorer og statsautoriserede 

revisionshuse, ligesom i IDW. Disse har hovedkontor i Berlin, og har over 21.000 medlemmer i hele Tysk-

land.52  

 

For at kunne blive udnævnt som statsautoriseret revisor i Tyskland, forudsættes det, at man har gennem-

ført de eksamener der foreligger. Udover at kunne tage vejen til statsautoriseret revisor igennem dette, kan 

                                                      
49 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/12_03_2015_evaluering_revisoreksamen_2014.pdf besøgt d. 19/6 2015 

50 http://www.wpk.de/uploads/tx_templavoila/WPO_English_11.pdf besøgt d. 14/5 2015. Side 6 (§§ 1 og 2) 

51 http://www.idw.de/idw/portal/d589242/index.jsp besøgt d. 14/5 2015 

52 http://www.wpk.de/eng/ besøgt d. 14/5 2015 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/12_03_2015_evaluering_revisoreksamen_2014.pdf
http://www.wpk.de/uploads/tx_templavoila/WPO_English_11.pdf
http://www.idw.de/idw/portal/d589242/index.jsp
http://www.wpk.de/eng/
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man også blive udnævnt som statsautoriseret revisor ved at gennemføre en kvalifikationseksamen. Denne 

eksamen består af både en skriftlig og mundtlig eksamen. Indholdet af denne eksamen varierer i forhold til 

de omstændigheder, der er hos ansøgeren af denne eksamen. Denne bliver taget i brug, hvis man eksem-

pelvis har opnået sammenlignelige kvalifikationer i et andet land, der svarer til de bestemmelser, der er i 

Tyskland.53   

 

For at kunne blive indstillet til eksamen for at blive statsautoriseret revisor skal man i Tyskland, som i Dan-

mark, opfylde et specifikt sæt krav, som er angivet i WPO § 9.54  

 Tilstrækkelig praktisk erfaring. Ansøgerne skal kunne dokumentere mindst tre års praktisk erfaring i 

et godkendt revisionshus. De tre år er gældende fra kandidatuddannelsens afslutning. 

 Under den praktiske erfaring, skal ansøgeren i hvert fald have arbejdet med revision og været med-

virkende til at udarbejde årsrapporter og revision af årsregnskabet i to år.  

 Den praktiske erfaring skal være blevet fuldført hos et godkendt revisionshus eller hvad der svarer 

til en tilsvarende virksomhed. 

 Den praktiske erfaring, modtaget træning og lignende vil være unødvendig at skulle bevise, hvis an-

søgeren har beskæftiget sig med skatterådgivning i minimum 15 år. 

 Hvis ansøgeren har arbejdet som controller i en virksomhed, vil kun ét år blive akkrediteret som 

værende praktisk erfaring. 

 Hvis ansøgeren har op til et års praktisk erfaring i forbindelse med sin universitetsuddannelse, ek-

sempelvist som erhvervspraktik, vil dette år blive akkrediteret som praktisk erfaring.   

Når de ovenstående krav er opfyldt, er ansøgeren berettiget til at blive indstillet til eksamen. Selve eksa-

men består af to dele; en skriftlig og mundtlig del.55 Den skriftlige del består af 7 individuelle tests56: 

 2 tests i finansiel revision, værdiansættelse og erklæringer 

 2 tests i Applied Business Administration og økonomi 

 1 test i erhvervsret 

 2 tests i skatteret 

 

Den mundtlige del består af en kort præsentation samt fem tests: 

 2 tests i finansiel revision, værdiansættelse og erklæringer 

                                                      
53 http://www.wpk.de/eng/wp-in-germany/qualification-examination/ besøgt d. 15/5 2015 

54 http://www.wpk.de/uploads/tx_templavoila/WPO_English_11.pdf besøgt d. 15/5 2015. Side 10-11 (§ 9) 

55 http://www.wpk.de/uploads/tx_templavoila/WPO_English_11.pdf besøgt d. 15/5 2015. Side 11 (§ 12) 

56 http://www.wpk.de/eng/wp-in-germany/access-to-the-profession/ besøgt d. 15/5 2015 

http://www.wpk.de/eng/wp-in-germany/qualification-examination/
http://www.wpk.de/uploads/tx_templavoila/WPO_English_11.pdf
http://www.wpk.de/uploads/tx_templavoila/WPO_English_11.pdf
http://www.wpk.de/eng/wp-in-germany/access-to-the-profession/
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 1 test i Applied Business Administration og økonomi 

 1 test i erhvervsret 

 1 test i skatteret 

Eksamen for at blive statsautoriseret revisor i Tyskland er standardiseret på nationalt plan. Alle der tager 

denne eksamen, får samme skriftlige eksamen. Den skriftlige eksamen udarbejdes af en opgavekommissi-

on, der består af lederen af den højeste statsmagt i samarbejde med lederen af eksaminationskommissio-

nen. Derudover består opgavekommissionen af en repræsentant fra erhvervslivet, et medlem med juridiske 

kvalifikationer, to business professorer, to statsautoriserede revisorer samt en repræsentant af den finan-

sielle verden.57  

 

Når man har endt sin universitetsuddannelse, i form af en bacheloruddannelse, er der ligesom i Danmark 

forskellige veje, man kan gå for at blive statsautoriseret revisor. Disse er illustreret nedenfor. 

 

       Figur 8: Uddannelsesvejen til statsautoriseret revisor i Tyskland.  
       Kilde: http://www.wpk.de/eng/wp-in-germany/access-to-the-profession/ besøgt d. 15/5 2015 

 

                                                      
57 http://www.wpk.de/eng/wp-in-germany/access-to-the-profession/ besøgt d. 15/5 2015 

http://www.wpk.de/eng/wp-in-germany/access-to-the-profession/
http://www.wpk.de/eng/wp-in-germany/access-to-the-profession/
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Som illustreret ovenfor er der forskellige veje at vælge for at blive statsautoriseret revisor. Efter endt ba-

cheloruddannelse, er man ude og få praktisk erfaring. Derefter, i forhold til hvilken vej man vælger, er der 

forskellige længder af praktisk erfaring, man skal have. Hvis der tages udgangspunkt i § 8 og § 8a, skal man 

som minimum have tre års erfaring, hvis man har haft 8 semestre (svarende til fire års uddannelse). Hvis 

man har haft mindre end 8 semestre, skal man som minimum have fire års erhvervserfaring. Man kan også 

vælge, at man har et års erfaring inkluderet med et halvt år revisionserfaring. Derfra er det et krav, at tage 

en kandidatuddannelse i revision, og derefter modtage mindst to års erfaring, før man kan blive indstillet til 

eksamen. 

Denne erhvervserfaring skal, som illustreret ovenfor, modtages hos et godkendt revisionshus, hvor man 

derefter kan blive indstillet til eksamen.  

Herefter tages der udgangspunkt i § 13b, hvor man har en bacheloruddannelse, hvor individuelle fag bliver 

akkrediteret til eksamen. Herefter følges samme struktur som ved §§ 8 og 8a, dog med den undtagelse, at 

eksamen til statsautoriseret revisor bliver forkortet, grundet den akkreditering man modtager.  

 

Siden 2013 har der været en lille stigning i antallet af statsautoriserede revisorer i Tyskland. Her lød tallet 

på 14.345, hvor det 1/1 2015 lød på 14.407. I løbet af disse år har antallet været svingende, som det ses i 

tabellen herunder.58 

 

 1/1 2013 1/7 2013 1/1 2014 1/7 2014 1/1 2015 

Statsautoriserede 
revisorer 

14.345 14.594 14.390 14.591 14.407 

Tabel 6: Antallet af statsautoriserede revisorer i Tyskland.  
Kilde: http://www.wpk.de/eng/public/statistics/ besøgt d. 15/5 2015  

 

7.3. USA 

I USA er det American Institute of CPAs (AICPA) der er tilsvarende FSR. AICPA repræsenterer de statsautori-

serede revisorer, hvad angår fastsættelse af regler og love, samt hvad angår standarder. Den fungerer lige-

ledes som en fortaler for offentlige interessegrupper og andre faglige organisationer. Foreningen udvikler 

standarder for revisionen af virksomhederne samt standarder for ydelser statsautoriserede revisorer yder. 

Deres mission er give deres medlemmer de nødvendige ressourcer, evner og informationer, der skal til, for 

at være i stand til, at levere ydelser af høj standard.59  

En titel som statsautoriseret revisor er det højest mulige kompetenceniveau man kan opnå i revisionsbran-

chen, også i USA. Det er et symbol for præstation og kvalitetssikkerhed, som den statsautoriserede revisor 

                                                      
58 http://www.wpk.de/eng/public/statistics/ besøgt d. 15/5 2015 

59 http://www.aicpa.org/ABOUT/MISSIONANDHISTORY/Pages/MissionHistory.aspx besøgt d. 25/5 2015 

http://www.wpk.de/eng/public/statistics/
http://www.wpk.de/eng/public/statistics/
http://www.aicpa.org/ABOUT/MISSIONANDHISTORY/Pages/MissionHistory.aspx
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skal sikre.60 Med denne titel, er man en tillidsfuld finansiel rådgiver, der hjælper enkeltpersoner og organi-

sationer planlægge med at nå deres finansielle mål.61 Derudover skal disse ikke blot have et højt niveau af 

teknisk kompetence, men ligeledes have gode kommunikationsevner og analytiske færdigheder samt ev-

nen til at arbejde godt sammen med andre.62  

For at kunne blive statsautoriseret revisor i USA kræves der, ligesom i Danmark og Tyskland, at man som 

revisor gennemgår en uddannelse, får tilegnet sig praktisk erfaring samt gennemfører den specielle uddan-

nelse til statsautoriseret revisor. Det er dog værd at bemærke, at for hver stat er der specifikke krav og 

regler, der skal opfyldes, før man som revisor kan indstilles til uddannelsen og derved eksamen.  

Selvom det ikke er påkrævet, gennemfører de fleste revisorer en universitetsuddannelse – en bachelorud-

dannelse. Dem som planlægger at blive statsautoriseret revisor, er minimumskravet dog, at man skal have 

gennemført en bacheloruddannelse inden for regnskab eller et tilsvarende område. De fem mest populære 

bacheloruddannelser der vælges, er inden for regnskab, revision, økonomi, finansiering og skat. Nogle sta-

ter kræver endda avancerede kurser ud over den normale bachelorgrad.63 For at opnå den nødvendige 

mængde viden, og til at udvikle de færdigheder og evner der er nødvendige for at være en succesfuld stats-

autoriseret revisor, skal studerende gennemføre 150 uddannelsestimer. Alle stater, undtaget Californien, 

Colorado, Delaware, New Hampshire, Vermont og Virgin Islands, har dette krav.64  

Som beskrevet tidligere, er der en lang række forskellige krav, der skal opfyldes, alt afhængigt af, hvilken 

stat man vælger at tage sin eksamen i. Disse krav er oplistet herunder65: 

 Alderskrav som varierer fra stat til stat 

 Statsborgerskab til USA påkrævet (i nogle stater) 

 At man har bopæl i pågældende stat 

 CPR-nr. 

 Uddannelseskrav på 150 uddannelsestimer 

 Deltagelse i international eksamination 

 Erhvervserfaring; der skal aflægges et vidst antal timer inden for revision 

 Gennemført eksamen 

                                                      
60 http://nasba.org/education/becomingacpa/ besøgt d. 25/5 2015 

61 “What Does It Take To Become a CPA?” – slide 2:  

http://www.aicpa.org/BecomeACPA/GettingStarted/DownloadableDocuments/Steps%20to%20Becoming%20a%20CPA.pptx 

besøgt d. 25/5 2015 

62 http://www.aicpa.org/BECOMEACPA/LICENSURE/REQUIREMENTS/Pages/default.aspx besøgt d. 25/5 2015 

63 http://www.learnhowtobecome.org/accountant/ besøgt d. 25/5 2015 

64 http://www.aicpa.org/BECOMEACPA/LICENSURE/REQUIREMENTS/Pages/default.aspx besøgt d. 25/5 2015 

65 https://www.thiswaytocpa.com/exam-licensure/state-requirements besøgt d. 25/5 2015 

http://nasba.org/education/becomingacpa/
http://www.aicpa.org/BecomeACPA/GettingStarted/DownloadableDocuments/Steps%20to%20Becoming%20a%20CPA.pptx
http://www.aicpa.org/BECOMEACPA/LICENSURE/REQUIREMENTS/Pages/default.aspx
http://www.learnhowtobecome.org/accountant/
http://www.aicpa.org/BECOMEACPA/LICENSURE/REQUIREMENTS/Pages/default.aspx
https://www.thiswaytocpa.com/exam-licensure/state-requirements
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 Erhvervserfaring; der skal opnås et vidst antal år af erhvervsmæssig erfaring 

 Gennemførelse af en etisk eksamen i nogle stater 

 

Når man har gennemført de relevante krav, der forefindes i de forskellige stater, kan man indstilles til at 

tage eksamen, til statsautoriseret revisor. Selvom der er forskellige krav i de forskellige stater, vil eksamen 

være den samme i alle stater. 

Selve eksamen er delt i fire områder, og har til formål at optage personer i revisionsbranchen, når de har 

vist den viden og færdighed, der er nødvendig for at beskytte den offentlige interesse i et hurtigt skiftende 

forretningsmæssigt og finansielt miljø. De fire dele af eksamen skal hver især bestås, før man kan opnå 

titlen som statsautoriseret revisor66: 

 Auditing and Attestation (AUD): Denne eksamen omhandler viden om procedurer inden for revisi-

on, almindeligt anerkendte revisionsstandarder og andre standarder relateret til erklæringer, samt 

de nødvendige færdigheder til at anvende denne viden. 

 Business Environment and Concepts (BEG): Denne omhandler kendskab til det generelle er-

hvervsmiljø og forretningskoncepter, som revisorerne har brug for at vide for at kunne forstå de 

underliggende forretningsmæssige årsager til, og regnskabsmæssige konsekvenser af forretnings-

mæssige transaktioner.  

 Financial Accounting and Reporting (FAR): Denne eksamen omhandler viden om almindeligt aner-

kendte regnskabsprincipper for virksomheder, non-profit organisationer og statslige enheder, og de 

nødvendige færdigheder til at anvende denne viden.  

 Regulation (REG): Dette afsnit omhandler viden om beskatning, etik, faglige og juridiske ansvar. 

Derudover vil denne del af eksamen omhandle erhvervsret.  

For at kunne bestå kræver det, at der i hver af de ovenstående fire eksamener bliver tildelt en score på 75 

eller derover på en skala fra 0 til 99.   

  

                                                      
66 “What Does It Take To Become a CPA?” – slide 5:  

http://www.aicpa.org/BecomeACPA/GettingStarted/DownloadableDocuments/Steps%20to%20Becoming%20a%20CPA.pptx 

besøgt d. 25/5 2015 

http://www.aicpa.org/BecomeACPA/GettingStarted/DownloadableDocuments/Steps%20to%20Becoming%20a%20CPA.pptx
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Ses der på beståelsesprocenten af hver eksamen, er der en opadgående trend, hvor mellem 46% og 56% af 

de deltagende består eksamenen, og derved bliver statsautoriserede revisorer i USA. Niveauet af eksame-

nerne bliver hverken sat ned eller op, i forhold til det forgangne års resultater, ifølge AICPA skyldes ændrin-

gerne, at de deltagende til eksamen er bedre forberedt.  

Eksamen 2010 2011 2012 2013 2014 

AUD 47,80 % 45,62 % 46,89 % 45,87 % 46,35 % 

BEC 47,29 % 47,13 % 52,83 % 54,44 % 55,46 % 

FAR 47,81 % 45,57 % 47,97 % 48,32 % 47,60 % 

REG 50,66 % 44,22 % 48,15 % 48,48 % 49,41 % 
Tabel 7: Beståelsesprocent af CPA-eksamen fordelt på de fire eksamener.  
Kilde: http://www.aicpa.org/BECOMEACPA/CPAEXAM/PSYCHOMETRICSANDSCORING/PASSINGRATES/Pages/default.aspx besøgt d. 
25/5 2015  

 
7.4. Delkonklusion 

For at opsummere dette kapitel, er de væsentlige faktorer blevet angivet i tabellen herunder. Denne viser 

ligeledes hvad de samme faktorer er, i de angivne lande. 

 Danmark Tyskland USA 

Regulering Revisorkommissionen (FSR 

er den forening der har ud-

arbejdet SR-Akademiet) 

Wirtschaftsprüferkammer 

(WPK) 

American Institute of CPA 

(AICPA) 

Adgangskrav  Færdiggjort 

cand.merc.aud. 

 Man er fyldt 18 år 

 Deltaget i opgaver, der 

vedrører revision af års-

regnskaber, koncern-

regnskaber eller tilsva-

rende regnskabsrappor-

tering i mindst tre år, og 

at mindst et af disse tre 

år er sket efter endt 

kandidatuddannelse 

 Mindst tre års praktisk 

erfaring efter endt kan-

didatuddannelse, og at 

man under disse tre års 

erfaring i mindst to år 

arbejder med udarbej-

delse af årsrapporter og 

revision heraf 

 Den praktiske erfaring 

skal opnås i et godkendt 

revisionshus 

I USA bliver vær stat re-

guleret efter egne regler. 

Dog generelt er følgende 

adgangskrav: 

 Gennemført en ba-

cheloruddannelse 

 Der er krav om, at 

man ligger et vidst 

antal timer inden for 

revision 

 Uddannelseskrav på 

150 uddannelsesti-

mer 

Længde To til tre år To år 18 måneder 

Eksamensforløb Skriftlig: De skriftlige eksa- Skriftlig: Der vil være to tests Eksamenen er delt op i 

http://www.aicpa.org/BECOMEACPA/CPAEXAM/PSYCHOMETRICSANDSCORING/PASSINGRATES/Pages/default.aspx
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mener udgør delene A, B og 

C. Eksamen A varer to timer 

og dækker områderne etik 

og uafhængighed. Eksamen 

B varer 6 timer og dækker 

påtegninger og erklæringer 

på regnskaber. Slutteligt 

varer eksamen C 4 timer, og 

dækker områderne skatte-

ret, selskabsret og erhvervs-

ret. 

Mundtlig: 30 minutters ek-

samination 

i finansiel revision og værdi-

ansættelse, to tests i Applied 

Business Administration og 

økonomi, en test i erhvervs-

ret og to tests i skatteret.  

Mundtlig: Den mundtlige del 

består af en kort præsenta-

tion samt fem tests; to tests i 

finansiel revision og værdi-

ansættelse, en test i Applied 

Business Administration og 

økonomi, en test i erhvervs-

ret og en test i skatteret 

fire områder: 

 Auditing and Attesta-

tion, som dækker re-

visionsstander og er-

klæringer 

 Business Environ-

ment and Concepts, 

som dækker kend-

skab til erhvervsmiljø 

og forretningskon-

cepter 

 Financial Accounting 

and Reporting, som 

dækker regnskabs-

principper for virk-

somheder  

 Regulation, som om-

handler beskatning, 

etik, faglig og juridisk 

ansvar. 
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8. Analyse 

I dette kapitel vil der, på baggrund af de indhentede data fra de udsendte spørgeskemaer og de udførte 

interviews, blive beskrevet og analyseret, hvilke fordele og ulemper enkelte personer i revisionsbranchen, 

samt revisionsbranchen som helhed, ser på uddannelsen til statsautoriseret revisor i Danmark. 

Der vil blive set på disse fordele og ulemper, ud fra tre udvalgte temaer: harmonisering, længde samt struk-

tur og krav. Efter gennemgang af litteraturen og den primære data, er der fra respondenternes side lagt 

mest vægt på disse tre temaer, når det var søgt at få en bedre forståelse af uddannelsesprocessen. Ud fra 

dette er disse tre temaer blevet vurderet vigtige, hvorfor analysen vil blive baseret ud fra disse. Hvert tema 

vil blive defineret i hvert afsnit herunder.   

 

De tre delelementer af analysen vil blive efterfulgt af en sammenfattende analyse, hvor nøgleaspekterne vil 

blive pointeret ved hjælp af GAE-modellen. Den sammenfattende analyse vil derved ligeledes medtage 

landeanalysen, der blev udarbejdet i kapitel 5.2.1. Ud fra den udarbejdede analyse af de tre temaer, vil der 

forsøges at identificere potentielle forbedringsmuligheder, som vil fremhæves i den sammenfattende ana-

lyse. 

 

8.1. Harmonisering 

Harmonisering går, som beskrevet tidligere i opgaven, ud på, at der skal være overensstemmelse og lige-

vægt mellem forskellige bestanddele.67 Ydemere vil der ved harmonisering forsøges, at samle aspekter fra 

forskellige systemer ét sted.     

Harmonisering vil i dette afsnit blive analyseret på baggrund af udarbejdet spørgeskema og foretagende 

interviews. Det vil eksempelvist blive analyseret, om hvorvidt det er muligt at have en harmonisering af 

uddannelsen til statsautoriseret revisor i dele eller hele verden. Derudover om, hvordan der er blevet for-

søgt på harmonisering af lokale, regionale og globale myndigheder. 

 

Som figur 2 har forsøgt at illustrere, har de standarder der har haft et formål at skabe harmonisering på det 

internationale plan og regionale plan, været IES og EU’s 8. direktiv. For hvert af de nævnte, er disse udar-

bejdet for at skabe en harmonisering og overensstemmelse mellem alle landes respektive revisionsuddan-

nelser. 

Det er vurderet vigtigt at analysere harmonisering af uddannelsen, da det kan standardisere en stor del af 

den uddannelse og proces, man som revisor skal igennem, hvis man vil være statsautoriseret revisor. 

                                                      
67 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=harmoni besøgt d. 13/7 2015 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=harmoni
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I kapitel 6 er det blevet beskrevet, hvordan forskellige tilsynsorganer, foreninger og lignende, har forsøgt at 

harmonisere de krav, der stilles for en person, som skal igennem revisoruddannelsen samt uddannelsen til 

statsautoriseret revisor. Der er herunder tale om standarder fra IES, som forsøger at skabe harmonisering 

af kravene til uddannelserne og revisors kompetencer, på internationalt plan; EU’s 8. direktiv, som ligeledes 

forsøger at skabe harmonisering af kravene til revisionsuddannelserne samt revisors kompetencer, dog på 

et regionalt plan; hvor der slutteligt er udarbejdet paragraffer i Bekendtgørelsen om revisoreksamen på et 

lokalt plan i Danmark. Disse krav bliver dog anset som værende et minimumskrav, hvor flere lande, her-

iblandt Danmark og Tyskland, vælger at ligge kravene for revisors kompetencer og revisoruddannelsen hø-

jere end det minimumskrav EU’s 8. direktiv eksempelvis foreslår. Dette skyldes hovedsageligt, at der fra 

offentlighedens side er stor fokus på revisors arbejde, og den kvalitet som arbejdet skal besidde. For at 

have de bedste kompetencer og sikre en høj kvalitet, har man i Danmark og Tyskland samt andre lande, 

som sagt valgt at ligge kravene til revisorer højere end de minimumskrav der er udarbejdet.  

 

Det er dog svært at kunne foretage en fuld harmonisering af revisionsuddannelserne; dette gældende ver-

den over, såvel som udelukkende EU-lande eller håndplukkede lande. Dette skyldes hovedsageligt, at hvert 

land har sine egne skatteregler, selskabsret, erhvervsret og eventuelt anden speciallovgivning, som landets 

revisorer skal kunne mestre på et højt niveau. Det eneste sted, hvor det vil være muligt at skabe en nær 

fuldkommen harmoniseret uddannelse, vil være inden for revision og regnskab, da alle revisorer skal have 

den samme viden inden for revisionsteori, og det stort set er de samme standarder, revisorerne skal rette 

deres revision efter, som Sumit Sudan, statsautoriseret revisor og partner hos Deloitte, ligeledes fortæller: 
 

”Du kunne måske gøre det på revisionsdelen, hvor du har de samme ISA’er i Europa og regnskabsstandar-

der, men der er forskellige selskabslove og forskellige skattelove, som gør, at du skulle tage et eller andet 

stand alone mæssigt.”68  
 

Det er dog ikke lige så lige til at harmonisere uddannelsen og kravene fuldkommen, da der i forvejen er for 

mange forskelle i forskellige lande, der har for mange forskellige lovgivninger, og derfor bliver det nær lig 

umuligt at kunne harmonisere fuldkommen. Som Sumit Sudan beskriver, vil det kun være muligt ved regn-

skabsaflæggelsen. Dette understøttes af Jan Bo Hansen, som er medlem af Revisorkommissionen, der dog 

ikke tror på, at der kunne ske en form for harmonisering af uddannelsen til statsautoriseret revisor:  
 

”Årsagen til, at jeg ikke tror på det, er at lovgivningen stadigvæk er så forskellig i de forskellige lande, at det 

ville være stort set umuligt. For så vidt angår regnskabsaflæggelse og selve revisionsområdet, burde man 

                                                      
68 Interview med Sumit Sudan, statsautoriseret revisor og partner hos Deloitte. Se bilag 4  
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kunne harmonisere. Det bliver mere og mere harmoniseret. De tilgrænsende opgaver, primært fra modul C, 

der er vidt forskel på, hvordan lovgivningen er i de enkelte lande, og derfor kan det ikke være den samme.”69 
 

Som tidligere beskrevet har EU udfærdiget et direktiv, som har haft til formål at lave en harmonisering 

blandt medlemslandene. Dog er de krav som EU har udarbejdet i dette direktiv tiltænkt som værende mi-

nimumskrav til medlemslandene. Det betyder, at et medlemsland sagtens kan kræve mere, end det som 

kræves, jævnfør EU’s 8. direktiv. Det har nogle lande valgt at benytte sig af, heriblandt Danmark og Tysk-

land, hvor der bliver stillet høje krav til revisorerne. Der er yderligere lande, ligesom Danmark og Tyskland, 

som har valgt at lægge deres krav for landets revisorer højere end de minimumskrav, der er i EU’s 8. direk-

tiv, hvilket kan tyde på at EU har sat et alt for lavt niveau i forhold til de krav der reelt burde være til reviso-

rer. Dette støttes op af Morten Speitzer, som er tidligere formand for FSR:  
 

”… man synes måske, at niveauet er for lavt. Det er en lav fællesnævner, der er valgt i direktivet, og det vil vi 

ikke, derfor lægger vi ovenpå, og et eller andet sted får du netop ikke harmoniseringen.”70  
 

Han mener, at når nogle lande netop vælger, at ligge sig over de minimumskrav som direktivet foregiver, så 

vil der netop ikke forekomme en harmonisering, hvilket er korrekt, da der kræves forskellige ting af kandi-

daterne i diverse lande. Han mener dog heller ikke, at de lande, som vælger at sætte deres krav højere end 

EU’s minimumskrav, skal slække på kravene, tværtimod bør de lande, som lige akkurat opererer efter EU’s 

minimumskrav, højne deres niveau og krav:  
 

”Hvis man forudsatte, at de nationale lovgivninger var harmoniseret fuldstændigt inden for EU, ville det give 

god mening, kan man sige, at man også havde de samme krav. De må bare ikke være for lave. Vi hævder i 

Danmark, at vi ligger i hvert fald ikke i bunden, vi ligger nok i toppen … der hvor kravene er højest. Det synes 

jeg også, vi skal vedblive med. Det betyder så bare, at nogle andre så skal hæve sig. Og det er ikke, noget du 

gør på en dag. Det tager år at dreje sådan en udvikling, og vænne et land til at forstå, at der nu er hårdere 

krav, en anden eksamensform, hvor vi stiller andre krav.”71  

 

Dette bliver ligeledes understøttet af Gunnar Tessin, der har indblik i den tyske Wirtschaftsprüfer:  
 

”… jeg synes heller ikke at, hverken Tyskland eller Danmark skal sænke niveauet. Tværtimod, så skal vi sige 

til de andre lande, at de gerne må øge deres niveau, hvis de vil harmonisere.”72  

                                                      
69 Interview med Jan Bo Hansen, medlem af Revisorkommissionen. Se bilag 5 

70 Interview med Morten Speitzer, tidligere formand for FSR og partner hos Deloitte. Se bilag 6 

71 Interview med Morten Speitzer, tidligere formand for FSR og partner hos Deloitte. Se bilag 6 

72 Interview af Gunnar Tessin, statsautoriseret revisor med viden inden for Wirtschaftsprüfer området og medlem af Revisornæv-

net. Se bilag 7. 
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Der er både fordele og ulemper ved, at EU ved hjælp af deres 8. direktiv giver lov til, at hvert land selv be-

stemmer, hvor højt et krav der skal stilles til revisorkandidaterne. Fordelene ligger i, at det bliver mere frit, 

og der kan ske regulering på lokalt plan. Derved kan landene enkeltvis skræddersy de krav, der skal stilles til 

deres kandidater. Dog er ulempen ved direktivet, at det bliver langt sværere, at kunne foretage en ønsket 

harmonisering blandt landene. Da Danmark og Tyskland eksempelvis har høje krav til deres revisorer og 

kandidaterne til uddannelserne, kan et andet givet land ligge sig op ad de minimumskrav direktivet forelig-

ger. Derved er det givne land nødt til at højne niveauet og skærpe kravene voldsomt, hvilket kan tage me-

get lang tid at få gennemført.  

 

Der er derved en generel enighed om, at der burde være en større form for harmonisering, end det der 

foreligger i dag, og at det høje niveau, der foreligger i eksempelvist Danmark og Tyskland, bør vedblive, 

hvorfor de andre lande, der læner sig op af minimumskravene fra EU, bør hæve deres niveau. Claus Bonde, 

medudvikler af SR-Akademiet i Danmark, mener selvsamme; det danske niveau, og de krav der stilles til de 

danske kandidater, er berettiget:  
 

”Ja, der bør være en harmonisering. Der bør også være forventninger til, når jeg hører, hvad en statsautori-

seret revisor i Danmark skal kunne, så skal det være de samme krav de skal kunne opfylde i Italien, Bulgari-

en, Grækenland og Spanien.”73  
 

Selvom Danmark ligger sig så langt over de minimumskrav, der er blevet forelagt fra EU’s 8. direktiv, er der 

en bred enighed blandt interviewpersonerne om, at det er tilfredsstillende, at kravene i Danmark ligger en 

del højere end minimumskravene, selvom dette betyder en væsentlig lav beståelsesprocent: 
 

”Og der bliver jeg nødt til at sige ja. Og det er med finanskrisen i baghovedet. Der er ingen tvivl om, at vores 

branche har fået lidt kritik, og nogle også berettiget, i relationen til forventninger og troværdighed for revi-

sors arbejde. Derfor skal der være tillid til os, og derfor skal vi have en høj grad af uafhængighed, og vi skal 

være på et højt fagligt niveau. Det vil jeg ikke gå på kompromis med.”74  
 

Som det er blevet beskrevet igennem dette projekt, er revisors fornemmeste opgave, at være offentlighe-

dens tillidsrepræsentant, hvor den statsautoriserede revisor har til formål at sikre kvaliteten af revisionsop-

gaven. Derfor, hvis de høje krav i Danmark blev lempet, og sat til minimumsgrænsen, jævnfør EU’s 8. direk-

tiv, ville det gå direkte imod revisorenes fornemmeste opgave, og der ville være en stor sandsynlighed for, 

at det ligeledes gik ud over revisionsopgavens kvalitet.  

                                                      
73 Interview med Claus Bonde Hansen, medudvikler af SR-Akademiet samt videns chef hos BDO. Se bilag 8. 

74 Interview med Claus Bonde Hansen, medudvikler af SR-Akademiet samt videns chef hos BDO. Se bilag 8. 
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Uddannelsen til statsautoriseret revisor bliver, som beskrevet, reguleret på internationalt, regionalt og lo-

kalt plan, hvor det internationale plan reguleres af IES. Der bliver af interviewpersonerne ikke lagt særlig 

meget vægt herpå, men derimod på den regulering der sker på regionalt plan gennem EU’s 8. direktiv. Som 

det ligeledes kan ses på de kommentarer interviewpersonerne har givet, bliver der kun refereret tilbage til 

det 8. direktiv, hvor den danske uddannelse derved ligger sig meget op af denne, dog på et væsentligt høje-

re niveau.  

 

Interviewpersonernes enighed vedrørende et forsøg på harmonisering af strukturen og kravene til uddan-

nelsen af statsautoriseret revisorer, bliver delt af en gruppe som har foretaget et projekt: Common Con-

tent. Her arbejder 7 af Europas førende revisionsinstitutter sammen, om at bringe deres faglige kompeten-

cer tættere.75 De 7 medlemmer af Common Content er Frankrig, Tyskland, Irland, Storbritannien, Italien, 

Holland samt Belgien.76 Formålet med dette projekt er, at videreudvikle, vedligeholde og forene høj kvalitet 

af uddannelsen til at blive statsautoriseret revisor. Dette involverer at harmonisere strukturen og kravene 

til uddannelsen, uden at nedjustere de høje krav til kandidaterne.  

 

Fordelene ved at harmonisere uddannelsen til at blive statsautoriseret revisor, er angivet herunder77:  

 Projektet indeholder en fælles platform for at harmonisere uddannelsen, der både anerkender de 

fælles områder, samt de områder der er anderledes i de nationale krav og kvalifikationer, som her-

under kan være de selskabsretlige og skatteretlige områder. Disse er under anvendelse af subsidia-

ritetsprincippet. 

 Projektet forsyner landene med en ramme for at kunne overveje, hvad der er nationalt reguleret, 

eksempelvist selskabsretlige og skatteretlige områder, og giver et solidt grundlag for den endelige 

eksamen. Dermed gøres overførsel af revisors kvalifikationer og kompetencer inden for EU, og på 

verdensplan, lettere. 

 Projektet hjælper med at sikre, at revisorerne er i stand til at anvende deres kompetencer i praksis 

og er dermed vigtig for tilpasningsevnen til uddannelsen og den praktiske erfaring.  

 Projektet kan tjene som en model for gensidig anerkendelse af revisorer mellem EU’s medlemslan-

de og lande uden for EU, som er under omfattende økonomiske traktater og handelsaftaler.  

Dermed søger projektet at styrke udvekslingen af synspunkter på tværs af grænser, mellem de lande der er 

involveret i undervisning og uddannelse af revisorer i EU og på verdensplan. Ved at krydse landenes græn-

                                                      
75 http://www.commoncontent.com/ besøgt d. 8/8 2015 

76 http://www.commoncontent.com/about-us.php besøgt d. 8/8 2015 

77 http://www.commoncontent.com/ besøgt d. 8/8 2015 

http://www.commoncontent.com/
http://www.commoncontent.com/about-us.php
http://www.commoncontent.com/
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ser på denne måde, hjælpes der til at forbedre kvaliteten af uddannelsen af revisorer i EU og på verdens-

plan. Dette er til gavn for alle interessenter.78  

Medlemskab til Common Content projektet, er åbent for alle revisionsorganer, der deler samme vision, 

mission, værdier og målsætninger, der er blevet defineret i projektet – og samtidig har opfyldt de krav der 

er til medlemskabet. Medlemskabet til Common Content projektet er ikke begrænset af geografiske eller 

politiske overvejelser, og er ligeledes åben for alle institutter og foreninger af revisorer, der opfylder pro-

jektets krav.79  

 

Der er derved gode muligheder for, at ønsket om harmonisering bliver opfyldt, ved at det danske revisions-

organ indmelder sig og blive en del af dette Common Content projekt.  

 

Den anden interessent og stakeholder, hvad angår uddannelsen til statsautoriseret revisor, er revisions-

branchen som helhed, herunder revisionshusene. Hvad angår harmonisering, er det enstemmigt, at har-

monisering er at foretrække. Ligesom interviewpersonerne, ønsker revisionsbranchen dog at Danmark bi-

beholder det høje niveau og de høje krav til kandidaterne, og det derved er de lande der ligger sig på mini-

mumskravene, der skal skærpe deres krav:  
 

”I EU er der minimumskrav - men jeg kunne da godt tænke mig at alle lande lå på samme høje niveau som i 

Danmark.”80  
 

En yderligere grund til, at harmonisering vil være en god idé, munder ud i definitionen af harmonisering, 

som blev gennemgået tidligere. Der skal være overensstemmelse mellem forskellige bestanddele samtidig 

med, at harmonisering forsøger at samle aspekter fra forskellige systemer på ét sted. Dette påpeger en 

anden respondent, hvor vedkommende gør opmærksom på revisors arbejde på tværs af landegrænser:  

”Globalisering, og det at vi som revisorer tit anvender regnskaber og andet materiale udarbejdet i udlandet, 

gør, at det er rart, at materialet er i orden.”81 
 

Ved netop at kunne harmonisere på tværs af landene, og have de samme fremgangsmåder, uddannelser, 

processer og krav, vil det derved også skabe en effektiviseret fremgangsmåde. Dette både gældende dag-

ligdagens arbejdsopgaver, men ligeledes den måde kandidaterne bliver uddannet på på tværs af grænser-

                                                      
78 http://www.commoncontent.com/ besøgt d. 8/8 2015 

79 http://www.commoncontent.com/ besøgt d. 8/8 2015 

80 Indhentet data fra spørgeskemaundersøgelse, Deloitte. Se bilag 11 

81 Indhentet data fra spørgeskemaundersøgelse, Beierholm. Se bilag 12 

http://www.commoncontent.com/
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ne. Dog er ulempen, at materiale og lignende vil skulle blive udvidet og ændret så alle rammer er dækket 

ind, da man derved ikke vil kunne tage udgangspunkt i bestemt arbejdsproces.  

 

8.2. Længden af revisionsuddannelsen 

I dette afsnit vil længden af uddannelsen til statsautoriseret revisor, både i Danmark, Tyskland og USA, blive 

analyseret og vurderet. Længden af de respektive uddannelser er henholdsvis 2 år i Danmark og Tyskland, 

og 18 måneder i USA. Da den nye struktur for uddannelsen til statsautoriseret revisor blev indført, var tan-

ken, at kunne dele eksamenerne op, og sprede disse over længere tid, således at kandidaten kan have en 

større chance for at gennemføre den gældende eksamen på bedste vis.  Grundet den høje gennemsnitsal-

der ved færdiggørelsen af uddannelsen til statsautoriseret revisor, er det interessant at undersøge hvordan 

dette forhold er blevet løst i Tyskland og USA. Ved hjælp af de udførte interviews og indhentede data fra 

spørgeskemaundersøgelsen, vil dette tema blive analyseret.  

 

Grundet de høje krav der er til kandidaterne, der tager SR uddannelsen, venter disse med at påbegynde 

uddannelsen. Det skyldes, at det kræves, at man som kandidat kan revisionen af de forskellige virksom-

hedsformer der findes: offentlig revision, revision af produktionsvirksomhed, revision af skole, revision af 

finansielle virksomheder og lignende. For at kunne opbygge de rette kompetencer, og den nødvendige vi-

den inden for revision af diverse virksomhedstyper, afventer de potentielle kandidater med at starte på 

uddannelsen, hvorfor dette forårsager, at gennemsnitsalderen er i de sene 20’ere eller i starten af 30’erne. 

Her gør Morten Speitzer opmærksom på den høje gennemsnitsalder:  
 

”Hvis man kigger på en dansk SR, er vi på den anden side af 30 – 32 år. Det kan godt være at den er en anel-

se højere. ”82   
 

Dette var ligeledes en af grundene til, at man hos FSR valgte at lave en strukturændring:  
 

”Dumpeprocenten var for høj, syntes vi, og kan man gøre noget ved det? Alderen omkring hvornår man 

bliver færdig, syntes vi også var et problem, den var simpelthen for høj. Vi ville gerne have folk hurtigere 

igennem, uden i øvrigt at sænke det faglige niveau. Der begyndte man også fra lovgivers side, at kigge lidt 

på, om man kunne lave eksamenerne om – forløbet om.”83  
 

                                                      
82 Interview med Morten Speitzer, tidligere formand for FSR og partner hos Deloitte. Se bilag 6 

83 Interview med Morten Speitzer, tidligere formand for FSR og partner hos Deloitte. Se bilag 6 
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Det er ligeledes derfor, at man i Danmark ikke vælger at udvide uddannelsen i forhold til længden, da de 

fleste på det tidspunkt i livet, har en familie der skal sørges for, samtidig med at arbejdet bliver passet ved 

siden af uddannelsen.   

Når en kandidat starter på uddannelsen, eller overvejer at starte, medregner vedkommende, at der vil fo-

rekomme en eller to reeksamener, grundet sværhedsgraden og de høje krav. Grundet medregningen af 

disse reeksamener, bliver selve uddannelsen derfor forlænget med 1-1,5 år, og med henblik på den i forve-

jen høje gennemsnitsalder for færdiggørelse af uddannelsen, vil vedkommende derfor med stor sandsyn-

lighed have en alder på 33-35 år. Set i forhold til dette, vil det være oplagt at skabe en højere frekvens for 

reeksamenerne, for derved at løse problemet med forlængede uddannelser i tilfældet af en dumpet eksa-

men. Dette understøttes af både Morten Speitzer og Claus Bonde, hvor Claus Bonde har et overskueligt 

forslag til en øget frekvens:  
 

”Der går et helt år til de skriftlige eksamener og et halvt år til den mundtlige eksamen. Og det er uheldigt. 

Der bør være eksamen hvert halve år. … Altså frekvensen på den skriftlige del burde være i januar/februar 

og så august/september – det burde den simpelthen være.”84  
 

Morten Speitzer er enig, og mener, at dette vil fremtvinge, at man som revisor, der går med tanker om at 

læse til statsautoriseret revisor, hurtigere kan gøre op med sig selv, om hvorvidt det vil være overskueligt at 

starte på uddannelsen:  
 

”Jeg vil nok gerne have, at man oftere kunne gå op til eksamen. Det havde vi faktisk en dialog om, og det 

lykkedes så kun på den skriftlige eller den mundtlige. Gerne flere gange om året, så man ligesom kan få 

afgjort i sin karriere, om det er denne vej man skal gå, og det handler nok også om ens alder. For jeg tror på, 

at, i bund og grund, når man går op til eksamen og dumper en, to eller tre gange, og der så går to, tre eller 

fire år, bliver du ikke bedre fagligt. Tværtimod. Du kommer længere væk fra din CMA. Nu dumpede du des-

værre dette modul, men kom igen om en måned, så tager vi den igen. Du er forberedt, og du er klar. Dum-

per du så der, jamen så kan du komme igen måneden efter. Så kan vi få det klaret.”85  

Ved at sætte frekvensen op, vil det også give en anden fordel: At der er færre kandidater at eksaminere. 

Som Morten Speitzer fortsat forklarer, vil det give kandidaten en følelse af, at det kan overskues, da det 

ikke er længere tid siden, at man har været igennem stoffet og litteraturen. Derfor vil det blive nemmere at 

læse op til reeksamen, og det kan derved antages, at gennemsnitsalderen falder, hvis frekvensen blev sat 

op på antallet af reeksamener i løbet af et år:  
 

                                                      
84 Interview med Claus Bonde Hansen, medudvikler af SR-Akademiet samt videns chef hos BDO. Se bilag 8 

85 Interview med Morten Speitzer, tidligere formand for FSR og partner hos Deloitte. Se bilag 6 
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”… det vil selvfølgelig kræve mere, fordi man skal mødes lidt oftere. Omvendt er det færre kandidater man 

skal eksaminere. Det tror jeg vil være en stor fordel. Og det kunne gøre, at man som kandidat bedre kunne 

overskue det her. For mange sidder også og regner på, at de dumper en til to gange, og det er der nok man-

ge der indkalkulerer, og så er det måske et år, ekstra eller to år ekstra, tre år ekstra. Og det synes jeg er 

ærgerligt, for det er mange ressourcer, der går til spilde der. For hver gang skal man lidt tilbage og genbe-

søge litteraturen, man skal mentalt også indstille sig på det, man tager fri fra arbejde og så i en periode for 

ligesom at få fokuseret. Hvis du kunne komme igen om en måned til noget, hvor du i bund og grund har 

lavet forberedelsen, er det ikke så krævende. Det ville jeg være klar fortaler for.”86 

 

Selvom længden af uddannelsen til at blive statsautoriseret revisor i de respektive lande er fastlagt, kan 

disse selvfølgelig variere, alt afhængigt af hvor mange gange, hvor mange eksamener kandidaten dumper. 

En dumpet eksamen giver selvfølgelig en forlænget uddannelsestid. Som det er beskrevet, er der forskellige 

længder af uddannelsen i de forskellige lande. Der er ligeledes forskellige regler i forbindelse med reeksa-

mener, hvor mange forsøg en kandidat har til at bestå de enkelte eksamener og lignende. I USA og CPA’en, 

fortæller Sumit Sudan, der har både SR og CPA, at der er mulighed for at tage reeksamen til en eksamen så 

mange gange, vedkommende ønsker. Dog med det forbehold, at når man først har været den første eksa-

men igennem, som ligeledes er valgfri, udløber de opnåede credits efter 18 måneder:  
 

”Når man først har taget én eksamen, udløber dine credits på den første efter 18 måneder. Det der sker er, 

at nogle dumper eksamenen mange gange, så den ene eller to de har bestået, og de så kommer i gennem 

tredje og fjerde, så kan de risikere at de skal tage alle fire igennem, fordi der er gået over 18 måneder.”87  
 

Ved ubegrænset antal af reeksamener findes der både fordele og ulemper. Fordelen ligger i, at der ikke 

ligger et ligeså stort pres på kandidaten, at man kun har tre forsøg, som det er tilfældet i Danmark og i Tysk-

land. Ulempen er selvfølgelig, at man skal sørge for at overholde diverse krav, og at kandidaten derved bare 

forlænger uddannelsen. Jan Bo Hansen mener, at det vil være en dårlig idé, at indføre ubegrænsede antal 

forsøg i Danmark og begrunder med, at hvis man ikke kan vise, at man opfylder de krav og forventninger 

der er til en statsautoriseret revisor, bør man overveje andre veje:  

”Nej, jeg synes der er fordele ved, at der kun er tre forsøg. Der er også grænser for, hvor mange gange man 

skal håbe på, at det går. Hvis man ikke har kunne demonstrere det på tre gange, at man ikke kan det der 

skal til, tror jeg, man skal finde noget andet at lave.”88  
 

                                                      
86 Interview med Morten Speitzer, tidligere formand for FSR og partner hos Deloitte. Se bilag 6 

87 Interview med Sumit Sudan, statsautoriseret revisor og partner hos Deloitte. Se bilag 4 

88 Interview med Jan Bo Hansen, medlem af Revisorkommissionen. Se bilag 5 
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Hvis det blev indført i Danmark, med tanker på det i forvejen høje niveau og krav til kandidaterne, og den 

høje gennemsnitsalder, vil det kun forlænge uddannelsen yderligere, og gøre gennemsnitsalderen højere. 

Det vil nødvendigvis ikke gøre, at en kandidat vil komme lettere og hurtigere igennem uddannelsen til 

statsautoriseret revisor. Det mener Claus Bonde:  
 

”Jeg tror faktisk, at det med antal forsøg, det tror jeg ikke er det, som er afgørende for det. Jeg tror, når vi 

kommer derhen, rent menneskeligt, så er der ikke nogen, der er klar til et fjerde forsøg. Det er meget få der 

er i hvert fald, men så har man forsøgt de gange det måtte være. Jeg ved også, at særligt det her år, så bli-

ver der givet dispensationer. Hvis man har været oppe to gange efter den gamle ordning og en gang efter 

den nye ordning og dumper, får man også lov til at komme op i den nye en gang mere, og det er helt fair. 

Jeg tror, at man hurtigt finder ud af, at man ikke er uheldig fire gange i træk.”89  
 

Det vil derfor ikke nødvendigvis være en god idé, at indføre samme eksamensregler, som er gældende ved 

CPA-uddannelsen.   

 

Der er dog nogle forskelle mellem CPA og SR, hvorfor det gør det svært, at kunne sammenligne disse to på 

denne måde, hvilket Morten Speitzer gør opmærksom på:  
 

”… når du sammenligner det med den amerikanske CPA, er den lagt an på en helt anden måde. Og typisk vil 

gennemsnitsalderen, som jeg husker det, for en færdig CPA i USA være 25 år – måske endda lidt mindre. 

Hvis man kigger på en dansk SR, er vi på den anden side af 30 – 32, tror jeg faktisk gennemsnitsalderen er i 

dag. Det kan godt være, at den er en anelse højere. Man kan diskutere, hvorfor det? Er det fordi vi bare går 

senere i gang i Danmark, eller er det fordi, vi er dummere og dumper flere gange? Man skal bare huske på, 

at den danske er en kandidatgrad, og det er den amerikanske ikke. Ikke at den på nogen måde er dårlige-

re.”90  
 

Her gør Morten Speitzer især opmærksom på, at adgangskravet til en CPA er en bachelorgrad, hvor det i 

Danmark kræves, at kandidaten har færdiggjort en cand.merc.aud., før vedkommende kan få adgang til 

uddannelsen. Allerede der, vil vedkommende være de år ældre.  Derudover, er der også den forskel, at når 

en revisor er uddannet som statsautoriseret revisor i Danmark, er dette ensbetydende med, at vedkom-

mende kan underskrive regnskaber. Sådan forholder det sig ikke i USA, ifølge Claus Bonde, der ligeledes 

fortæller, at man i de lande, hvor man tilegnes en CPA, ikke forstår den store forskel i gennemsnitsalder: 
 

                                                      
89 Interview med Claus Bonde Hansen, medudvikler af SR-Akademiet samt videns chef hos BDO. Se bilag 8 

90 Interview med Morten Speitzer, tidligere formand for FSR og partner hos Deloitte. Se bilag 6 
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”Jeg ved i hvert fald, at mine canadiske kollegaer, griner lidt af, at man bliver autoriseret revisor som 30 

årig, for derovre bliver de CPA som 21 årig. Du må ikke skrive under, det skal man først have lov til af firma-

et, men i princippet kunne de skrive under. … Og det er fordi de har andre kulturer og normer. Selvom du 

bliver CPA derovre, så er det ikke ensbetydende med, at du har lov til at skrive under på regnskaber. Det får 

du først lov til, af det firma du er ansat i, når de føler du, er moden til den del.”91  
 

Dette gør det ligeledes svært at foretage en harmonisering med den del af verden, da der som sagt er krav 

på minimum en kandidatgrad i form af cand.merc.aud., eksamensformerne samt det efterfølgende efter-

spil, hvad angår, hvornår kandidaten må underskrive et regnskab. For at nedsætte gennemsnitsalderen for 

de færdige statsautoriserede revisorer, er dette allerede forsøgt, ved den nye struktur, der er blevet indført 

i Danmark.  
 

”Hvor man tidligere skulle vente to år før man kunne gå i gang med eksamen, kan du sådan set allerede gå 

til eksamen i de første moduler, A og B efter et år. Der skar du et år af, så man kunne gå tidligere i gang 

med at gå til eksamen.”92  
 

Det er en simpel måde at sætte gennemsnitsalderen ned, og som det er blevet beskrevet tidligere, er en 

anden problematik også, at det pludselig kan tage længere tid at blive færdig. På denne måde kan kandida-

ten hurtigt afgøre, om det er det rigtige valg vedkommende har truffet ved at starte på uddannelsen.  

 

Generelt er interviewpersonerne glade for den længde, der er på uddannelsen til statsautoriseret revisor. 

Undervisere på SR-Akademiet kunne godt tænke sig længere uddannelsestid, da det selvfølgelig vil gøre, at 

kandidaterne lærer mere, men det vil ikke hjælpe på gennemsnitsalderen.  
 

”Den måde det er skruet sammen på, i FSR delen, er meget passende vil jeg sige. Vi kører et godt to års for-

løb, og der når vi rigtig mange ting, og selvfølgelig hvis vi havde et halvt år mere, ville de lære endnu mere, 

men jeg synes faktisk, at længden er meget passende. Vi laver den lidt om her fra næste år, så vi går i gang 

lidt tidligere, og kører i 2 år og 4 måneder, for at forberede dem endnu bedre på den eksamen der kom-

mer.”93  

Udover at der er en bred enighed om, at det er den optimale længde for selve uddannelsen, er der også 

enighed om, at der ikke bør være ubegrænset antal forsøg til reeksamen.  
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”Jeg vil sige, at tre forsøg er sådan noget historisk. Alle gode gange tre. … Og det gennemsyrer nok også 

hele vores system i eksamen generelt. At man har de tre forsøg, og hvis man ikke kunne det, så var det nok 

ikke det rigtige du havde valgt.”94 

 

Revisionsbranchen er af samme holdning, som de enkelte interviewpersoner, hvad angår længden af den 

nuværende uddannelse. Det er en god længde uddannelsen har, da kandidaterne kan få den nødvendige 

læring. Dog er branchen opmærksom på den gennemsnitsalder, en færdig statsautoriseret revisor har, når 

vedkommende afslutter. Der er bred enighed om, at selvom længden er fornuftig og tilstrækkelig, bør der 

være fokus på at få nedsat gennemsnitsalderen:  
 

”Jeg synes, det er passende med en kandidatgrad plus et SR-forløb på (normeret) 2-3 år efter, at denne er 

bestået. Gennemsnitsalderen er i dag for høj for en nyuddannet SR (jeg mener den er ca. 33 år). Den børe 

være 5 år yngre.”95 

 

En løsning med flere antal forsøg, er branchen ikke interesseret i, da dette vil skabe evighedsstuderende, 

som ikke vil være til gavn for hverken kandidaterne selv eller revisionshusene. Dog gør branchen opmærk-

som på, at der den dag i dag, findes en række revisorer, som ikke har bestået deres eksamen efter tredje 

forsøg. Nogle af disse personer arbejder stadig inden for branchen, hvorfor der heller ikke bliver set ned på 

dette.  
 

”Ubegrænset antal forsøg ville uden tvivl skabe nogle evighedsstuderende, som hverken de pågældende 

eller revisionsfirmaerne vil være tjent med. Hvis ikke det er muligt at bestå ved tre forsøg, egner den pågæl-

dende sig ikke som statsautoriseret revisor. Det er ikke noget nedværdigende i først at bestå ved tredje for-

søg. Dette er tilfældet for en række af de statsautoriserede revisorer som arbejder inden for branchen i 

dag.”96 
 

En udmelding som ovenstående fra branchen, kan være med til at fjerne tvivlen, og muligvis også en stor 

del af presset fra kandidaternes skuldre.  
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8.3. Struktur og krav 

I dette afsnit vil strukturen samt kravene for uddannelsen til statsautoriseret revisor analyseret. Det er vig-

tigt at forstå, hvilke strukturer og uddannelsesprocesser der er i henholdsvis Danmark, Tyskland og USA, 

samt hvilke krav, der stilles til kandidaterne. Ligesom ved de andre temaer vil dette blive analyseret ved 

brug af den indsamlede data fra spørgeskemaundersøgelsen samt interviews.   

De forskellige lande har alle forskellige strukturer, processer og ligeledes anderledes krav til deres kandida-

ter, der skal igennem uddannelsen. Det samme gør sig gældende, når der kun bliver fokuseret på Danmark, 

Tyskland og USA; der er her tale om anderledes strukturer og anderledes krav der stilles til kandidaterne.  

 

Den tyske struktur af uddannelsen, og de krav der stilles til kandidaterne, minder meget om den måde den 

danske uddannelse er bygget op på – og de krav, der stilles til de danske kandidater. Ligesom i Danmark har 

Tyskland valgt at lægge sig over minimumskravene, der er udarbejdet i EU’s 8. direktiv – og har derfor høje-

re krav til deres kandidater. Som Morten Speitzer ligeledes nævner, så har tyskerne, sammen med Dan-

mark, et af de højeste krav hvad angår uddannelsen til statsautoriseret revisor:  
 

”Vi hævder jo i Danmark, at vi ligger i hvert fald ikke i bunden, vi ligger nok i toppen. Tyskland har vel også 

relativt strenge krav, som jeg husker det. Så vi ligger i hvert fald nok i toppen, der hvor kravene er højest. 

Det synes jeg også vi skal vedblive med at være.”97  
 

Den amerikanske uddannelse er, som det er blevet gennemgået tidligere, anderledes i forhold til den dan-

ske uddannelse. Det er stort set de samme emner kandidaterne skal igennem, men der er her tale om en 

uddannelse, der hovedsageligt er baseret på en teoretisk tilgang – hvor den danske uddannelse hovedsage-

ligt er baseret på en praktisk tilgang.  
 

”Meget mere case bearbejdelse, meget mere praktiske drøftelser: ”Hvad ville du gøre der?”. Meget mere 

judgment faktisk, altså du skal bruge din professionelle dømmekraft. Det gør du ikke i CPA eksamen. Det er 

jo en fire ganges elektronisk test, så der er ikke noget mundtligt. Der er ikke nogle steder, hvor du skal vise 

særlig meget judgment. Det er multiple choice, ergo er det ”hvis man tænker sig om…” eller hvis man tager 

den forudsætning – så der er ikke særlig meget judgment der. Så det er en helt anden måde at undervise på, 

end SR.”98  

Det betyder, at når en kandidat i USA skal til eksamen, skal vedkommende læse teorien og have memoreret 

denne, hvor der i Danmark bliver taget fat i en case, som kandidaten skal komme med sit bud på, til en 

løsning til de givne problemstillinger. Det foretrækkes i Danmark, at der fortsat er fokus på, at det skal være 
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praktiske problemstillinger, kandidaten skal igennem. Dette skyldes, at vedkommende skal have revisions-

teorien på plads og under huden, således at den praktiske løsning kan være korrekt.  
 

”Jeg ser det som en kæmpe ulempe, at det ikke er så praktisk derovre i USA, og at det bliver så teoretisk. Det 

bliver et memory game, at du skal huske hvad du lige har læst. Folk sidder og læser paragrafferne og be-

løbsstørrelserne, fordi det er det de skal huske. Ikke hvad konceptet af denne teori er, så det er ikke specielt 

godt selve konceptet. … Selvfølgelig kan du diskutere, om der skal være lidt mere teori i Danmark, men for 

at kunne praktikken, skal man kende teorien. Så egentlig har man begge aspekter med i Danmark, med 

teorien og så praktikken bygget oven på.”99  
 

Denne fremgangsmåde og tilgang bliver endvidere bakket op af det argument, at kandidaten skal kunne 

præstere at løse lignende problemstillinger i det virkelige revisionsliv, hvorfor det ikke vurderes, at kandida-

ten får det maksimale ud af uddannelsen, hvis der kun bliver fokuseret på en teoretisk tilgang:  
 

”Man skal holde fast i, at revisoreksamen er en praktisk eksamen. Man skal i realiteten kunne demonstrere 

at man kan gå ud og praktisere dagen efter man har fået sin eksamen. Derfor er det svært at læse sig op til 

revisoreksamen, man skal i realiteten arbejde med det i praksis. Og det er så et spørgsmål om, hvilke opga-

ver man får mulighed for at arbejde med i praksis, inden man går til revisoreksamen. Nogen har en meget 

varieret dagligdag og arbejder med mange forskelige ting, mens andre de måske allerede er meget speciali-

seret og arbejder kun med meget afgrænsede ting. Det er klart, de sidste, de vil have det vanskeligt ved at 

bestå revisoreksamen, fordi det er jo det man skal kunne demonstrere: at man kan det hele.”100 

 

I Danmark er strukturen i uddannelsen til statsautoriseret revisor blevet ændret – hvor der hovedsageligt 

har er ændring på den skriftlige del af eksaminationen. Den egentlige årsag til ændringen i uddannelsen har 

været de høje dumpeprocenter:  
 

”Det der var årsagen til at revurdere revisoreksamen var de høje dumpeprocenter. Udgangspunktet var, at 

pensum var blevet så stort, at det var svært for kandidaterne at have de fornødne arbejdsopgaver at be-

skæftige sig med, som man i realiteten kunne risikere at komme til i eksamen i. Derfor var det bedre, hvis 

man kunne prøve at dele eksamen op, så man kunne tage det mere som et hækkeløb, i stedet for et højde-

spring. Der er fordele og ulemper ved den nye metode. Fordelene er jo, hvis man bruger eksamen som inten-

tionen var, nemlig at man ikke nødvendigvis skulle tage alle modulerne på én gang, men sprede det over to 

eller tre år. Så tror jeg det er lettere at få overblikket over de problemstillinger, der bliver stillet i hver af de 
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tre moduler, og derfor burde beståelsesprocenterne blive højere. Ulemperne er, hvis man ikke anvender det 

sådan, men derimod går op i to eller alle tre moduler på samme år, så er det matematisk og statistisk så-

dan, at så bliver dumpeprocenterne højere. Fordi det der er ulempen ved den nye metode, er at hvis man 

har en god besvarelse inden for et område, kan den ikke ligesom modvirke en dårlig besvarelse inden for et 

andet område. Så sammenlagt bliver dumpeprocenterne simpelthen højere, hvis man går op i alle tre modu-

ler på en gang. Det så vi også tydeligt sidste år i eksamen; der var høje dumpeprocenter. Men hvis man så 

på dumpeprocenterne i de enkelte moduler, var de faktisk på niveau med tidligere.”101  
 

Med denne ændring ønskede man derved ikke længere, at kandidaterne kom ud for et højdespring, men 

mere et hækkeløb, hvad angår eksamenerne. Derved ønskede man hos FSR og Revisorkommissionen, at 

kandidaterne tog eksamenerne løbende. 

I stedet for to dage med 8 timers skriftlig eksamen i hele pensum er denne opdelt i tre separate eksamener. 

Dette er en klar fordel, da en kandidat ikke er nødsaget til at skulle læse op på hele pensum, men derimod 

kun det område eksamen omhandler. Det har også en fordel i tilfælde af, at en kandidat dumper en af de 

skriftlige eksamener. I stedet for at skulle vende tilbage og læse hele pensum, er det kun det enkelte områ-

de, der skal genlæses.  
 

”Jeg tror helt klart, at det er en fordel. Det er i hvert fald en fordel, at du kan isolere og fokusere på en del af 

pensum ad gangen, eksempelvis kun uafhængighed, kun omstrukturering. Så det er en klar fordel synes 

jeg.”102 
 

Den nye struktur har haft til formål at have en positiv effekt på beståelsesprocenten og derved få flere 

igennem uddannelsen og blive statsautoriseret revisor – samtidig med at der bliver givet en større fleksibili-

tet til kandidaten og vedkommendes karriere:  
 

”Det er en bedre måde at gøre det på, forstået på den måde at du har, som du nævner, de tre moduler. 

Altså modul A, B og C, hvor man måske, når man skal forberede sig, i højere grad kan fokusere på det enkel-

te område. Hvor det i den gamle var de der to dage og 8 timer per dag som du nævnte, og der var det jo det 

hele man skulle op i. Hvis man så var uheldig og ikke bestod, så var det hele molevitten om næste år. Det vil 

sige, så skulle man starte forfra med ”pensum”. Man skal i hvert fald forberede dig på hele stoffet en gang 

til. Hvor jeg synes denne her er mere fleksibel, forstået på den måde at hvis man skulle være så uheldig at 

dumpe i et eller to af modulerne, så er det kun det modul du ikke bestod, som du skal igennem igen. Bag-

grunden for at lave det om, var jo netop at man i måske højere omfang kunne have en fleksibilitet i sin kar-
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riere. Altså, hvis det nu måtte passe at du havde en pause eller at det passer kun med at jeg tager det her 

modul i år, så kan du egentlig gøre det. Så tager man måske et modul næste år og så fremdeles. Nu ved jeg 

godt, at den er lagt an på at allerede efter et år, der går man så op i modul A og B, og så efter andet år, 

tager du så modul C. Men det betyder jo ikke, at man kan gøre det anderledes, det er der ikke noget, der er 

til hinder for.”103  
 

Strukturændringerne har derfor været forsøgt at gavne kandidaterne, hvorimod evalueringen af de seneste 

eksamener viser, at ændringerne ikke har haft den ønskede virkning på beståelsesprocenterne. Denne er på 

niveau med den gamle struktur, men der skal dog gøres opmærksom på, at denne udvikling ikke kan ven-

des allerede efter et år. Dette skyldes, at der stadig er kandidater, der er med i evalueringen og statistikken, 

som har været i gang med uddannelsen ved den gamle struktur. Derfor vil den reelle effekt af strukturæn-

dringerne være at se, når de kandidater, der startede i 2014 skal op til de første eksamener i sidste halvår af 

2015.  

 

Selvom dumpeprocenten er høj i Danmark, bør dette ikke være ensbetydende med, at niveauet skal lem-

pes. Med de krav og forventninger offentligheden stiller og har til revisor og statsautoriseret revisor, er det 

derved vigtigt at bibeholde det høje niveau. Dette er Jan Bo Hansen enig i:  
 

”Nej, jeg mener, det er meget vigtigt, at vi ikke lemper niveauet for at sikre, at der er flere der kommer 

igennem. Det ville være en katastrofe. Med de krav og de forventninger, der stilles til statsautoriserede revi-

sorer, berettiget eller uberettiget, der er vi simpelthen nødt til at sikre, at man har et meget højt niveau, når 

man kommer ud. Det er også tydeligt at se, i de beståelses- og dumpeprocenter, der er lige pt., at de er me-

get højere blandt de registrerede revisorer, der forsøger at gå op efter den nye metode. Det vidner bare om, 

at der altså er niveauforskel og i og med alle kandidater fremover jo hedder statsautoriserede revisorer, så 

skal vi også sikre os, det samme høje niveau.”104  
 

Hvis problemstillingen er, at der ikke er nok kandidater, der udklækkes som statsautoriserede revisorer – 

som skyldes dumpeprocenten, så vil løsningen ikke ligge i at skære ned på kravene. Løsningen vil derfor 

skulle findes andetsteds:  
 

”Jeg har det sådan, at jeg synes, det er meget vigtigt, at vi har et højt fagligt niveau, men vi skal passe på 

med, at vi ikke skyder os selv i foden. Vi skal teste og lave eksamen således, at man kan være verdensmester 

i små detaljer. Og en udfordring, som jeg ser det, er, at det ikke var en faglighedsprøve men også hasti-
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ghedsprøve. Altså hvor hurtig er du i stand til at skrive. Vi skal have tilpasset opgavens længde til den tid der 

går til eksamen. Og det synes jeg også har været den generelle tendens de sidste par år, det har været me-

get lange eksamener som kræver et højt arbejdspres.”105  
 

Som Claus Bonde her fortæller, vil en løsning eventuelt ligge i den måde, eksamensopgaverne bliver stillet 

på. Det er et kendt problem blandt kandidaterne, at tidspres er en ulempe ved eksamenerne, hvilket Claus 

Bonde bekræfter i citatet herover. Som Claus Bonde i interviewet fortsætter, så skal der ikke være tale om 

en hurtighedsprøve, men selvfølgelig en faglig prøve, som skal vise, om kandidaten er klar til at agere som 

statsautoriseret revisor, om vedkommende har de rette holdninger og den rette modenhed. Dette er der 

en generel enighed om, blandt interviewpersonerne:  
 

”Et af de væsentligste forhold, der skal vurderes er kandidatens modenhed. Dette kunne bedre testes ved 

case eksamen end ved den opbygning der er nu.”106  

  

Formålet med strukturændringen har, som beskrevet, været at højne beståelsesprocenterne og få flere 

kandidater igennem uddannelsen. Jan Bo Hansen forklarer, at hvis hvervet er tilstrækkeligt attraktivt, så vil 

der også komme flere kandidater til, som vælger uddannelsen:  
 

”Jeg synes ikke, at det som sådan er et kæmpe problem, at vi ikke har meget høje beståelsesprocenter. Hvis 

hvervet er tilstrækkeligt attraktivt, så kommer der flere kandidater, der vælger uddannelsen, og dermed så 

kommer der også flere igennem i den sidste ende. Det er klart, at hvis vi på et eller andet tidspunkt kommer 

til at mangle autoriserede revisorer, hvilket jeg personligt ikke tror vi gør de nærmeste år – hvilket primært 

skyldes at den mangelsudvikling der er, nok vil reducere behovet for statsautoriserede revisorer, i takt med 

at mange af de traditionelle ydelser simpelthen bliver digitaliseret.”107  

 

Som Jan Bo Hansen i ovenstående nævner, vil et andet problem, der kan opstå, være, at der er flere stats-

autoriserede revisorer, der går på pension, end der udklækkes – hvilket vil forårsage, at der kommer til at 

være mangel af statsautoriserede revisorer. Derfor er det også FSR og Revisorkommissionens hensigt, at 

dette ikke ender med at blive et problem. Selvom der er disse signaler om, at dumpeprocenterne er høje, 

samt at der er risiko for mangel på statsautoriserede revisorer, er det vigtigt, at der ikke bliver lempet på 

niveauet:  
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”Fordi vi mangler jo statsautoriserede revisorer, så eksamenerne er jo også lavet så de fordrer at flere 

kommer igennem, i forhold til alle dem som pensioneres. Men der skal jo ikke slækkes på kravene. Snorre-

højden for at komme igennem skal være der, uanset hvad; om vi så mangler eller ikke mangler. Vi skal ikke 

have nogen igennem, hvis det er nemmere. Nu har vi prøvet så mange forskellige former, og jeg ved ikke 

hvad det bunder i, at folk ikke kommer igennem; om det er fordi de ikke er dygtige nok? Det kunne godt 

være min tanke, at de ikke er dygtige nok. Jeg tror eksamen er fin nok. Det der kræves, er det der kræves. 

Nu har jeg selv været igennem den – og jeg synes det er passende det der kræves. Men det kræver en inve-

stering, det kræver en indsats. Om det så skal gøre, at man skal slække på det for at få flere igennem mener 

jeg ikke er nødvendigt, når vi har det hverv vi har: at være offentlighedens tillidsrepræsentant. Det er en ret 

stor rolle vi har. At have den store rolle kræver også bare, at du for at komme igennem skal kunne nå en vis 

snorrehøjde.”108  

 

Der er derved enighed omkring, at den nye struktur vedrørende de skriftlige eksamener i uddannelsen har 

været god, og der er ambitioner og klare mål med den nye struktur. Det er i hvert fald de korrekte rammer, 

som Revisorkommissionen og FSR har fået udarbejdet til uddannelsen. Dog er der måder hvorpå, den nu-

værende uddannelse kan blive endnu bedre til fordel for kandidaterne. Da kandidaterne til de skriftlige 

eksamener i forvejen er meget presset og skal kunne demonstrere et vist niveau inden for kort tid, er det 

nødvendigt at kigge på de opgaver, der bliver stillet. Dette gælder ikke kun de skriftlige eksamener, men 

ligeledes den mundtlige. Det er ikke holdbart at bevæge sig ud i en periferi i de stillede eksamensopgaver, 

da dette ikke viser, at man som kandidat er skarp på de kernekompetencer, som kandidaten netop skal 

testes i:  
 

”Jeg tror godt, man kan arbejde mere på de opgaver, der bliver stillet. Både til de mundtlige og til de skrift-

lige eksamener. At man er mere spids på, at man er inde på kernekompetencerne, man skal teste vores 

kandidater af. Jeg synes stadigvæk, at man hører om dem der har været oppe, eller de opgaver jeg selv har 

læst igennem der bliver stillet, at der bevæger man sig ude i periferien. Det er blevet bedre, men jeg synes 

godt, at man kan skære det endnu mere til, så det er kerneområderne … det er en stor opgave at lave sådan 

en opgave til sådan en eksamen, men der er også relativt store frihedsgrader til dem der så stiller opgaven – 

hvad det er de vil spørge om. Og der kunne jeg godt tænke mig, at der kommer mere struktur på det – ikke 

at der er dårlig struktur på det i dag, men at der kommer mere styring på det, for det ville også hjælpe kan-

didaterne.”109  
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Netop opgavestrukturen er også noget, som revisionsbranchen har bemærket, og som branchen mener er 

en væsentlig grund til, at beståelsesprocenterne er så lave. Selvom opgavestillerne har haft fokus på, at 

opgaverne ikke bevæger sig ud i periferien, så oplevede man senest i 2014 eksamenerne, at de stillede op-

gaver var for omfattende i forhold til den tid kandidaterne har til at udarbejde besvarelsen.110  
 

”Vi har en ny eksamensform alle lige skal vænne os til og FSRs SR-akademi skal i højere grad tilpasses hertil. 

Jeg tror desværre stadig, at der forekommer dele af opgaverne, der ikke er realistiske at løse tilfredsstillende 

inden for den tid, der er til rådighed.”111 
 

Det er en stor ulempe, at opgaverne som kandidaterne bliver testet i tydeligvis stadig bliver testet ude i et 

område, som ikke indgår i kernekompetencerne – hvorfor der er større sandsynlighed for, at kandidaten 

dumper. 

 

For at sammenligne med den amerikanske struktur, så er der en større forskel netop på de skriftlige eksa-

mener. Som det er blevet beskrevet, er det multiple choice opgaver, hvorfor det bliver mere automatiseret, 

og en kandidat kan ikke løse en opgave med egne ord. Derfor får kandidaten ikke sat sit eget præg på opga-

ven:  
 

”Hvis du tager det amerikanske system, så er vi jo ovre i et andet ekstreme, der er meget af det jo multiple 

choice. Og der skal du så sidde og krydse nogle felter af, og der er det så automatiseret. Og den vej synes jeg 

ikke, vi skal gå, for på nogle områder kan man næsten sige at det bliver en gættekonkurrence. Hvorimod, 

hvis du giver en kandidat en problemstilling og beder vedkommende om at løse den med sine ord, og hvor-

dan vedkommende ville gribe det an. Det udfordrer jo mere det kreative intellekt.”112  
 

Sammenligner man den danske SR-uddannelse med CPA-uddannelsen fra USA, er der også den store for-

skel, at CPA’en er meget mere teoretisk anlagt, hvor den danske SR er mere praktisk anlagt. Derudover er 

der også nogle andre revisionsstandarder, der bliver brugt i USA; der er her tale om US GAAP, hvor der i 

Danmark benyttes IFRS:  
 

”I forhold til teoretiske forskelle mellem SR og CPA er der en del teoretiske forskelle, forstået på den måde, 

at det er et helt andet begrebsframework du har. Det er US GAAP i USA, og det er IFRS her i Danmark. Det er 

                                                      
110 Indhentet data fra spørgeskemaundersøgelse, EY. Se bilag 10 

111 Indhentet data fra spørgeskemaundersøgelse, Deloitte. Se bilag 11 

112 Interview med Morten Speitzer, tidligere formand for FSR og partner hos Deloitte. Se bilag 6 
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nogle andre revisionsstandarder i USA, og det er nogle andre revisionsstandarder i Europa. Så selve det teo-

retiske grundlag er anderledes.”113  
 

Der er dog nogle fordele ved den amerikanske CPA, såsom en større fleksibilitet. En kandidat kan tage ud-

dannelsen når man lyster, og man kan tage uddannelsen offline. Derimod i Danmark er det et mere fast 

forløb, hvor der er tale om to år, og de datoer der bliver angivet skal overholdes:  
 

”Det er klart den største fordel og ulempe henholdsvis. Der er en større fleksibilitet ved CPA’en, du kan tage 

den, når du har lyst, du kan tage den offline – så man har en langt større fleksibilitet end i Danmark. Du er 

lidt mere låst i forløbet i Danmark. Det er et benhårdt forløb, det er to år og de angivne datoer så du har 

ikke ligeså meget fleksibilitet.”114  
 

Dog er fordelen ved den danske SR, at den netop er praktisk anlagt. Det er de ting en revisor arbejder med 

til hverdag som en kandidat bliver testet i, og en statsautoriseret revisor skal med det samme kunne agere 

autoriseret revisor, hvorfor det giver god mening, at uddannelsen er praktisk anlagt og ikke teoretisk som 

den amerikanske CPA:  

”… den jeg har fået mest ud af og foretrækker, er helt klart SR’en. Den er mere praktisk orienteret, det er 

det vi går rundt og laver til hverdag, det er de drøftelser, og der er meget mere judgment over det, og det er 

det der er interessant. Man skal jo klæde os revisorer på til at kunne gå ud og være agerende revisor lige 

bagefter. Ikke at være teoretiker og så skulle ud og lære praktikken. Den kan man ligeså godt få med i ud-

dannelsesforløbet.”115  
 

Som Morten Speitzer yderligere fortæller: ”Det der er meningen med netop SR-eksamen er jo, at det er en 

praktisk prøve. Det er jo ikke en CMA eksamen om igen, så det er jo en praktisk prøve. Derfor er det med at 

sidde og læse op til en eksamen, jo der er måske nogle ting man skal have pudset af, men i bund og grund er 

det noget man skal kunne ud fra det arbejde man laver i dagligdagen.”116  
 

Den tyske struktur og ramme inden for de skriftlige eksamener minder meget om den danske – ud over at 

der er flere eksamener kandidaten skal igennem for at vise, at vedkommende har de rette kompetencer for 

at kunne agere statsautoriseret revisor i Tyskland.  

Hvad yderligere angår de skriftlige eksamener, kan det være svært for kandidaterne at bevise deres faglige 

kompetencer, hvis en eksamen kun varer to timer:  
 

                                                      
113 Interview med Sumit Sudan, statsautoriseret revisor og partner hos Deloitte. Se bilag 4 

114 Interview med Sumit Sudan, statsautoriseret revisor og partner hos Deloitte. Se bilag 4 

115 Interview med Sumit Sudan, statsautoriseret revisor og partner hos Deloitte. Se bilag 4 

116 Interview med Morten Speitzer, tidligere formand for FSR og partner hos Deloitte. Se bilag 6 
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”Jeg synes faktisk, det er ikke nogen fordel at have to timers eksamen, fordi det er sværere at bevise, hvor 

dygtig man er på to timer. Så ville jeg hellere have, at man havde fire, 6 eller 8 timer. Det er faktisk helt 

klart, at jo længere en opgave man har, alt andet lige des bedre kan vi måle en eksaminand. Det skal ikke 

være nogen hemmelighed, at når vi sidder og retter to timers eksamen, så en god og en dårlig eksamen skal 

man så bestå eller dumpe? Det er et rigtig svært spørgsmål. Jeg vil sige, når jeg har læst 6 timers eksamener 

igennem, så har jeg aldrig været i tvivl om, om de skulle bestå eller dumpe. Der er også nok indhold til at 

vurdere det. Det er der så bare ikke på de to timers eksamener.”117  
 

Som Claus Bonde fortæller i citatet herover, er det tydeligt for ham, som retter af kandidaternes besvarel-

ser, om hvor lang tid eksamen har varet. Det er sværere for en kandidat at kunne bevise sin faglige dygtig-

hed på to timer i forhold til fire og 6 timer – hvilket også giver mening, da en kandidat, grundet tidspresset, 

ikke vil kunne gå ligeså meget i dybden med sin opgavebesvarelse. En løsning hertil vil være at ændre to-

timers eksamen i etik og uafhængighed til en fire-timers eksamen for at kunne få mere dybde på opgavebe-

svarelsen. Ved at ændre denne to-timers eksamen til en fire-timers eksamen kan det have en positiv effekt 

på dumpeprocenten i netop denne eksamen, og derved vil flere komme igennem ved første forsøg.  

 

En ulempe ved hele strukturen omkring uddannelsen til statsautoriseret revisor i Danmark ligger i, at en 

kandidat kan komme op i en revision af alle tænkelige revisionstyper: Offentlig revision, revision af finan-

sielle virksomheder, revision af skoler, revision af kommuner, forvaltningsrevision og listen er længere end-

nu. En kandidat skal derfor, i den periode hvor vedkommende får sin praktiske erfaring, nå at have arbejds-

opgaver inden for alle revisionstyper for at kunne anvende den praktiske erfaring i uddannelsen og til ek-

samenerne:  
 

”Det der sker nu til SR eksamen er, at folk kommer op i en bank og de ikke er bankrevisorer – eller når de 

skal revidere en offentlig virksomhed, og de ikke er offentlige. Der går en klap ned, og det er en revision af 

en revision. Så jeg tror godt det kunne hjælpe, at man så føler sig på hjemmebane i den del. Men det er 

klart, sværhedsgraden skal måske også skrues lidt op, når man så ér på hjemmebane. Jeg tror dog godt at 

samlet set, at beståelsesprocenten så stiger, afhængig af sværhedsgraden.”118  
 

Dette har, som andre respondenter har svaret i interviewsne, også været en årsag til den lave beståelses-

procent, hvorfor det kan antages, at en specialisering vil have en positiv effekt på beståelsesprocenten:  
 

                                                      
117 Interview med Claus Bonde Hansen, medudvikler af SR-Akademiet samt videns chef hos BDO. Se bilag 8 

118 Interview med Sumit Sudan, statsautoriseret revisor og partner hos Deloitte. Se bilag 4 
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”Jeg tror, vi får en klart bedre revisionsstand og klart bedre branche. Hvis man i stedet for uddannede dem 

til at være generel revisor, og så derefter kunne få tilvalg af kurser – det er kun tilgængeligt for forsikringer 

og pengeinstitutter. Jeg tror både beståelsesprocenten ville stige væsentligt, men jeg tror også, man ville 

være skarpere til de emner, man vil have dem til at være skarpe til. Det vil sige generel revision, regnskab, 

erklæringer, det er helt klart de ting de kan blive bedre til, fordi de ikke skal fokusere på alle ydreområder-

ne.”119  
 

Det vil sige, at kandidaterne kan vælge, hvilken form for revision vedkommende vil specialisere sig inden 

for. For at vedkommende også kan være behjælpelig med sin ekspertise og viden ved andre typer revision, 

kan det være muligt at have en etårigt grunduddannelse, hvor vedkommende kommer igennem de mulige 

problemstillinger. Derefter vil der være grene af forskellige revisionstyper, hvor kandidaten kan vælge hvil-

ken retning vedkommende vil gå. Dette vil minde meget om lægehvervet, hvor der bliver taget en grund-

uddannelse, hvorefter vedkommende kan vælge et speciale:  
 

”Den model var faktisk oppe og vende i de overvejelser, som man havde dengang. Om man skulle lave en 

form for byggeklodser, som det lidt er i dag med modul A, B og C. Det er det bare ikke til den mundtlige, 

hvor det er det hele. Om man kunne lave et eller andet, hvor du var på et andet niveau – og det man talte 

om dengang omkring ”det andet niveau”, det ville man gerne have at det svarede til en registreret revisor. 

Hvis jeg så ønskede at specialisere mig, så kunne jeg gøre det, og derved tage nogle flere moduler oveni. Jeg 

synes da at tanken er fin nok, så man kan have forskellige byggeklodser og derved sammensætte sit eget 

forløb. Så længe at det ikke går ud over kvaliteten og niveauet.”120  
 

Der er naturligvis både fordele og ulemper ved at få en form for specialisering inden for SR-uddannelsen. 

Fordelene ligger i, at kandidaten vil komme mere i dybden med det felt, vedkommende har ønsker om at 

specialisere sig inden for. Derved kan det antages, at der er større muligheder for at bestå sine eksamener 

da man ved, inden for hvilken type revision, der vil blive testet i. Ulempen ved specialisering er, at Danmark 

er et meget lille land med ikke nær så mange store virksomheder som der er i Tyskland og USA. Derved kan 

det være svært at have en kritisk masse på de opgaver, der kan blive stillet til eksamen for at få den kompe-

tence, som Morten Speitzer fortæller:  
 

”Var det noget man skulle gå i retningen af, så du egentlig specialiserer dig allerede på det punkt af din 

uddannelse. Det kan der være mange gode argumenter for, netop at man bliver bedre i dybden, og ikke 

smører for tyndt ud over brødet, og man så bliver rigtig god til det man har specialiseret sig i. Der tror jeg 

                                                      
119 Interview med Claus Bonde Hansen, medudvikler af SR-Akademiet samt videns chef hos BDO. Se bilag 8 

120 Interview med Morten Speitzer, tidligere formand for FSR og partner hos Deloitte. Se bilag 6 
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også, at man i højere grad vil kunne fokusere, og at sandsynligheden for at bestå også er højere, fordi du 

kommer ikke ud i de her marginalområder. Det der taler imod, det er, at det er Danmark. Vi er et lille land, 

og det at kunne have en kompetence inden for et område og have en kritisk masse på de opgaver man skal 

have for at få den kompetence, det tror jeg bliver svært. Vi har en lille snært af det her i dag, det finansielle 

område, altså banker, forsikringsselskaber og pensionsselskaber. Det er så en overbygning på din autorisa-

tion, hvor man kræver en særlig certificering fra Finanstilsynet. Det smager jo lidt derhenad, at man har et 

krav inden for det her – at der skal du altså kunne noget særligt.”121 
 

En specialisering i SR-uddannelsen kan være et plausibelt bud på en måde at ændre uddannelsen, samtidig 

med at beståelsesprocenterne stiger uden at det høje niveau bliver lempet:  
 

”Jeg synes faktisk, at det er en mangel i dag, at der ikke er mulighed for at tage revisoreksamen inden for 

specialiserede områder.”122  
 

Ud fra den udarbejdede spørgeskemaundersøgelse, viser denne, at revisionsbranchen ligeledes er interes-

serede i, at kandidaterne fik muligheden for at specialisere sig – ligesom det i dag allerede er tilfældet med 

de revisorer, der reviderer pengeinstitutter og forsikringer.  

 

8.4. Sammenfattende analyse 

I dette afsnit vil de vigtigste nøglepunkter og aspekter fra den udarbejdede analyse af de tre temaer, har-

monisering, længden af revisionsuddannelsen samt struktur og krav blive fremhævet. For at kunne foretage 

dette vil GAE modellen fra kapitel 5.2. blive anvendt som analysemodel. Heri vil de fire faktorer, landeka-

rakteristika, international udvikling, revisionsuddannelse og revisionsbranchen blive udfyldt, således at de 

udarbejdede analyser kan kobles sammen. Ud fra analysen vil der i dette afsnit blive forsøgt at fremhæve 

de identificerede potentielle forbedringsmuligheder. 

  

                                                      
121 Interview med Morten Speitzer, tidligere formand for FSR og partner hos Deloitte. Se bilag 6 

122 Interview med Jan Bo Hansen, medlem af Revisorkommissionen. Se bilag 5 
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8.4.1. Landekarakteristika 

For at kunne opnå en baggrundsviden omkring de enkelte lande er det nødvendigt at kende de enkelte 

landes værdier og normer. Denne viden opnås ved brug af Geert Hofstedes Value Dimension. Analysen af 

denne er blevet foretaget i kapitel 5.2.1. Der vil blive analyseret på 6 parametre. På power distance scorer 

Danmark 18, mens Tyskland og USA scorer henholdsvis 35 og 40. Det betyder, at man i Danmark er mere 

selvstændige – og dette kræves især blandt medarbejdere. Tyskland og USA's score indikerer, at magten 

bliver fordelt for derved at vise, at folk er ulige og har forskellige positioner i samfundet.  

Danmarks score på 18 bliver ligeledes underbygget med en høj score i individualism, hvor Danmark får 74, 

USA scorer 91, og Tyskland scorer 67. Disse scorer indikerer, at alle tre lande er meget individualistisk an-

lagt, hvor man tager vare på sig selv, samtidig med at der er en uformel og direkte kommunikation.  

I forhold til Tyskland og USA er Danmark et meget feminint anlagt samfund, med en score på 16 i masculini-

ty, i forhold til henholdsvis 66 og 62 i henholdsvis Tyskland og USA. Det betyder, at det er vigtigt for den 

enkelte person, at privatlivet og arbejdslivet forbliver adskilt, og at work/life balance bliver overholdt på et 

fornuftigt niveau. På lederniveau har det betydning, at man skal være støttende, og konflikter bliver løst 

ved kompromis, diskussioner og forhandlinger. Det er dog ikke tilfældet i Tyskland og USA, hvor samfunde-

ne mere er drevet af konkurrence, præstationer og succes. 

Med en lave score i faktoren uncertainty avoidance på 23 betyder det, at danskerne er klar over, at planer 

kan ændre sig i løbet af kort tid. Modsat i Tyskland og USA hvor scoren ligger på henholdsvis 65 og 46. Be-

tyder det, at tyskerne eksempelvis har præference for at undgå usikkerheder, samtidig med at det er et 

samfund, som værdsætter regler. Med en score der ligger imellem Danmark og Tyskland er man i USA mere 

tolerante over for meninger og idéer.  

Ved long term orientation har Danmark og USA en lav score på henholdsvis 35 og 26, hvilket betyder, at 

disse samfund har et kortsigtet perspektiv. Det vil sige, at man går op i den absolutte sandhed, og der er 

fokus på at opnå hurtige resultater. Derimod har Tyskland en høj score på 83, hvilket indikerer, at samfun-

det har et fremtidsorienteret perspektiv.  

Den sidste dimension i Hofstedes landeanalyse, er indulgence. Med en score på henholdsvis 70 og 68 til 

henholdsvis Danmark og USA, betyder dette, at det er meget overbærende samfund og derved en positiv 

holdning og er meget optimistiske. Den lave tyske score på 40 betyder derved, at der er en tendens til ky-

nisme og pessimisme, og hvor der ikke bliver lagt meget vægt på fritid.   

Denne analyse viser derved, at man i alle tre lande er villig til at ligge kræfter i at opnå titlen som statsauto-

riseret revisor. Alle tre lande fokuserer både på den korte og langsigtede perspektiv, og på lederniveau 

bliver der vist støtte til medarbejderne. Samfundene er meget individualistiske, og tænker ligeledes på 

egen vinding. 
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8.4.2. International udvikling 

Forsøget med at foretage en fuldkommen harmonisering som EU forsøger med deres 8. direktiv – og som 

projektet Common Content ligeledes forsøger, er en nær lig umulig opgave. Det er muligt at kunne foretage 

en harmonisering inden for det regnskabs- og revisionsmæssige aspekt. Problemer med harmonisering 

opstår grundet hvert enkelt lands individuelle skatteregler, selskabsret, erhvervsret og andre speciallovgiv-

ninger, som det givne lands revisorer bør have en høj faglig viden inden for. Ydermere vil der forekomme 

problemer med harmonisering grundet de frie tøjler, der gives ud fra EU’s 8. direktiv. Hvert land kan, som 

sagt, selv vælge, hvor høje krav, der skal stilles – så længe de opfylder minimumskravene. Da revisors for-

nemmeste opgave er at være offentlighedens tillidsrepræsentant, vil det ikke være hensigtsmæssigt, hvis 

Danmark og Tyskland sænkede kravene – hvilket betyder, at de lande, der lægger sig op af minimumskra-

vene, bør skærpe deres krav. Dette vil kræve tid og ressourcer, hvorfor det bliver svært at foretage fuld-

kommen harmonisering.  

Hvis et land ønsker, at der skal være harmonisering med andre lande, kan det givne land melde sig til pro-

jektet Common Content, som netop har til formål at harmonisere og forene en høj kvalitet af uddannelsen 

for at blive statsautoriseret revisor – ved at harmonisere strukturen og kravene til uddannelsen uden at 

nedjustere de høje krav til kandidaterne.  

 

8.4.3. Revisionsuddannelse 

Uddannelsen for at blive statsautoriseret revisor i Danmark minder meget om den tyske struktur og opbyg-

ning. Ses der bort fra antallet af eksamener er det ligeledes næsten de samme fag kandidaterne bliver ek-

samineret i – på samme uddannelseslængde. Strukturen på den danske uddannelse er blevet ændret, og 

formålet med ændringen var at nedbringe dumpeprocenten ved hjælp af forskellige tiltag. Dette blev gjort 

ved at dele den daværende skriftlige eksamen op i tre moduler, således at kandidaten ikke var nødsaget til 

at læse op til hele pensum på samme tid. Derved er der en større chance for kandidaten for at gennemføre 

uddannelsen. Dog har evalueringen af den seneste eksamen ikke vist de ønskede resultater. Der skal dog 

gøres opmærksom på, at det er første gang denne eksamensform bliver anvendt, og der stadig er kandida-

ter, der har taget uddannelsen ved den gamle struktur. Der er derfor mange ting, der skal tilpasses, før den 

rette effekt kan ses.  

 

Et problem med uddannelsen til at blive statsautoriseret revisor er, at gennemsnitsalderen for den færdige 

kandidat er meget høj. Dette skyldes, at man skal opfylde kravet med erhvervserfaring, hvorefter man kan 

påbegynde uddannelsen – dog er det meget høje krav der bliver stillet, hvorfor kandidaterne ofte venter 

nogle ekstra år før de starter for derved at have opnået så meget erfaring som mulig. Ulempen ved den 
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nuværende uddannelse er, at man har mulighed for at blive eksamineret i alle slags revisionsopgaver. For at 

en kandidat kan forberede sig bedst muligt er vedkommende nødt til at få praktisk erfaring inden for alle 

revisionstyper – hvilket tager tid. Dette forårsager derved, at gennemsnitsalderen ved afslutningen af ud-

dannelsen bliver høj – og endda væsentlig højere end i USA eksempelvis. Med en gennemsnitsalder over 31 

år er det heller ikke uden interesse at udvide uddannelsen sammenlignet med USA, hvor gennemsnitsalde-

ren ligger omkring 25 år. Dog er det værd at bemærke, at adgangskravet for en CPA er en bachelorgrad, 

hvor det i Danmark er en kandidatgrad – hvilket tager lidt flere år.  

Der er stor sandsynlighed for, at en kandidat vil dumpe en eller flere af eksamenerne, hvilket betyder, at 

vedkommende skal op til reeksamen. I Danmark og Tyskland har man tre forsøg per eksamen, hvorimod 

der i USA er ubegrænset antal forsøg. Ulempen ved den danske reeksamensmodel er, at frekvensen for 

reeksamen er lav, hvorfor der kun bliver lagt yderligere år til uddannelsen – hvilket gør at gennemsnitsalde-

ren er højere. Det er dog vigtigt, at der ikke kommer amerikanske tilstande på dette område, da et ube-

grænset antal forsøg kun vil forårsage evighedsstuderende – og dette er hverken til gavn for kandidaten 

eller for revisionshuset.  

Selvom gennemsnitsalderen er høj, er både enkeltpersoner og revisionsbranchen tilfredse med den længde 

uddannelsen har. Det er også vigtigt at huske på, at uddannelsen skal klæde kandidaterne på til at kunne 

agere statsautoriserede revisorer – hvorfor der hverken kan lempes på kvaliteten i uddannelsen eller kra-

vene til eksamenen, hvis man vil forkorte uddannelsen.  

 

Som skrevet tidligere bliver strukturen og kravene i uddannelserne reguleret af EU’s 8. direktiv. Her vælger 

Tyskland og Danmark at ligge væsentlig over direktivets minimumskrav. Begge uddannelser er ligeledes 

praktisk anlagt, hvorimod den amerikanske CPA er mere teoretisk anlagt. Det er anset som værende en 

fordel, at den danske SR er praktisk anlagt, da man som statsautoriseret revisor skal bevise at man kan 

praktisere og løse problemstillingerne med det samme.  

 

Selvom dumpeprocenterne er høje i uddannelsen, er det vigtigt, at der ikke bliver lempet på kravene til at 

komme igennem. Et sted hvor man vil kunne have en ændring i antallet af beståede kandidater er den må-

de opgaverne bliver stillet på. Der er stadig problemstillinger, der bevæger sig ud i periferien og ikke inden 

for kernen af emnet. Dette giver alt andet lige en større sandsynlighed for, at kandidaten vil dumpe. Det er 

også vigtigt, at opgaverne skal kunne vise kandidaternes kompetencer inden for emnet, og ikke hvor hurtigt 

opgaven kan løses – det er vigtigt at pointere, at der i forvejen er tidspres, når opgaverne skal løses.   
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8.4.4. Revisionsbranchen 

Overordnet set er de enkelte revisorer, samt revisionsbranchen som helhed, tilfredse med den nye struk-

turændring der er implementeret. Som enhver anden nylig ændring er der nogle ting, der kan ændres for at 

gøre uddannelsen bedre, men der er generelt bred enighed om, at den nuværende struktur er den rette. 

Begge interessenter er dog opmærksomme på den høje gennemsnitsalder for en statsautoriseret revisor, 

og branchen er især opmærksom på, at denne gerne skal reduceres. Derfor er der ikke støtte fra branchen 

til at have mulighed for flere reeksamener, da dette kun vil skabe evighedsstuderende. Dog retter branchen 

kritik mod de opgaver, der bliver stillet til eksamenerne. Her mener branchen, at opgaverne bevæger sig for 

langt ud i periferien, samtidig med at opgaverne er for omfattende i forhold til den tid kandidaterne har til 

rådighed til besvarelse af opgaverne. 

 

Revisionsbranchen er ligeledes fortaler for, at der bør være en bedre form for harmonisering af revisions-

uddannelsen. Dog med det forbehold at det høje danske niveau bibeholdes – og at det derved er de lande, 

der agerer efter direktivets minimumskrav, der bør hæve deres niveau. Ved at harmonisere på tværs af 

landegrænser vil det også medvirke til, at der bliver skabt en effektiviseret fremgangsmåde. Dette er både 

gældende for dagligdagens arbejdsopgaver, men ligeledes på den måde kandidaterne bliver uddannet, på 

tværs af grænserne.  

 

8.4.5. Løsningsforslag 

Ud fra den udarbejdede analyse har det været muligt at kunne identificere nogle løsningsforslag, der kan 

have den ønskede effekt på beståelsesprocenterne.  

 

Interviewpersonerne i den udarbejdede analyse er enige om, at harmonisering vil være en god idé for 

Danmark, hvorfor det foreslås at, Danmark bør overveje medlemskab i Common Content projektet. Projek-

tet har medlemmer fra de 9 førende revisionsinstitutter, heriblandt Tyskland. Derfor vil det ikke være et 

problem at opfylde de krav, der kræves fra Common Content.   

 

Den nye struktur med de nye eksamensformer vurderes at være inden for de rigtige rammer, hvis målet er 

at nedbringe dumpeprocenten. En måde at kunne nå det mål vil være at få en højere frekvens af reeksa-

mener, således at kandidaten hurtigere kan komme igennem uddannelsen i tilfælde af at en eksamen ikke 

bestås. Dette løsningsforslag vil hjælpe både på uddannelsens længde, kandidatens gennemsnitsalder, 

samt den samlede dumpeprocent. Ved at frekvens øges, således at kandidaten kan komme til reeksamen 4-

6 måneder efter den ordinære eksamen, vil gøre at uddannelsen ikke bliver udskudt med et helt år. Dette 
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hænger derfor sammen med, at gennemsnitsalderen alt andet lige vil falde. Ved at kandidaten skal til reek-

samen så kort tid efter vil også medvirke til, at der ikke skal bruges ekstraordinære kræfter på at opsumme-

re stoffet; det vil stadig ligge i baghovedet. Derudover bør de opgaver, der bliver stillet til kandidaterne 

revurderes, således at det ikke er for omfangsrige opgaver, der bliver stillet, således at kandidaten ender i 

tidspres for at løse dem. For at kunne få en bedre volumen på opgavebesvarelserne foreslås det, at eksa-

men til modul A bliver udvidet fra to til fire timer. Derved har kandidaterne mere tid til at gå i dybden og få 

vist de kompetencer de besidder inden for etik og uafhængighed. 

 

Det har været analyseret, om det kunne være en idé, at kandidaterne fik mulighed for at få en form for 

specialisering. Som det er nævnt, kan kandidaterne risikere at skulle eksamineres i hvilken som helst type 

revision. Hvis der var mulighed for specialisering, ville kandidaterne på forhånd vide, hvad de skulle fokuse-

re på, hvorfor det kan antages, at der vil være flere der består. Det foreslås derfor, at der på længere sigt 

skabes en grunduddannelse med den almene viden en statsautoriseret revisor bør have, hvorefter kandida-

terne kan vælge en type revision at specialisere sig inden for. Denne løsning er både revisorer og revisions-

branchen tilhænger af, hvorfor dette kunne være interessant at arbejde mod inden for de næste 5 år.  
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9. Konklusion 

At kunne kalde sig for statsautoriseret revisor er en beskyttet titel – og en titel som i revisionsverdenen, og 

den omliggende verden, er meget respekteret. Der kræves derfor velovervejede standarder og love til at 

regulere uddannelsen til at blive statsautoriseret revisor, da der hviler et stort ansvar på kandidaternes 

skuldre.  

IAESB har derfor udarbejdet et sæt standarder til regulering af internationale revisionsuddannelser; Inter-

national Education Standards (IES). Disse standarder fokuserer hovedsageligt på de principper, der findes 

inden for læring samt udvikling af revisorer. IES’erne spiller en stor rolle på det internationale plan ved at 

forbedre kvaliteten af regnskabsuddannelserne samtidig med, at disse regulerer adgangskravene til uddan-

nelserne. Der er tale om 8 standarder, som omfatter forskellige adgangskrav til revisionsuddannelserne, 

samtidig med at der reguleres på andre aspekter, såsom teknisk og faglig kompetence, professionelle vær-

dier, etik og holdning, praktisk erfaring, vurdering af den praktiske erfaring, fortsat faglig udvikling samt de 

faglige kompetencer man som revisor er forpligtet til at udvikle og vedligeholde.  

Ud over de 8 IES’ere sker der en yderligere regulering, dog på regionalt plan. Der er her tale om EU’s 8. 

direktiv fra 2006. Direktivet har til formål at styrke troværdigheden af de regnskaber virksomhederne af-

lægger, så offentligheden derved kan stole på tallene. Direktivet forsøger dette ved at skabe en harmonise-

ring i de kvalifikationer, der kræves af revisorer.  

De krav, der er blevet opstillet i direktivet, skal anses som værende minimumskrav for landene. Landene 

har hver især lov til at stille sig højere end de angivne krav, hvilket netop er det Danmark og Tyskland gør. I 

Danmark læner man sig op af de krav, der stilles af EU’s 8. direktiv og ikke IES.  

På det lokale plan bliver uddannelsen til at blive statsautoriseret revisor reguleret på baggrund af Bekendt-

gørelsen om revisoreksamen. 

 

I Danmark bliver revisorer reguleret af Revisorkommissionen, hvor FSR er den forening, der har udarbejdet 

SR-akademiet. Akademiet forløber i tæt samarbejde med diverse revisionshuse, udvalg og lignende for at 

kunne forme uddannelsen således, at denne afspejler de krav interessenterne har til kompetenceudvik-

lingsforløbet. Hele uddannelsesforløbet i Danmark tager tre år at gennemføre – hvor der i løbet af disse år 

vil være fem moduler samt fire eksamener der skal gennemføres og bestås. De fire eksamener består af tre 

skriftlige og en mundtlig. De skriftlige eksamener udgør delene A, B og C. Eksamen A tager to timer og om-

handler områderne etik og uafhængighed. Eksamen B tager 6 timer og omhandler påtegninger og erklærin-

ger på regnskaber. Slutteligt tager eksamen C 4 timer og omhandler områderne skatteret, selskabsret og 

erhvervsret. Disse tre eksamener skal hver især bestås, før man har mulighed for at tage den afsluttende 

mundtlige eksamen, der varer 30 minutter.  
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For at kunne blive indstillet til revisoreksamen – og derved uddannelsen til at blive statsautoriseret revisor, 

er der en række krav, en kandidat til uddannelsen skal opfylde. Disse krav omhandler, at revisorkandidatek-

samen (cand.merc.aud.) – eller en anden kandidateksamen, der opfylder kravene i § 3 stk. 1 og 2 i Regn-

skabsbekendtgørelsen, skal være bestået. Derudover kræves der, at efter man er fyldt 18 år, at man har 

deltaget i opgaver, der vedrører revision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabs-

rapportering i mindst tre år – og at mindst et af disse tre år er efter endt kandidatuddannelse.  

 

I Danmark er der forskellige veje man som studerende og kommende revisor kan gå for at få sin revisor-

kandidateksamen; den praktiske vej og den teoretiske vej. Ved den praktiske vej vælger man at arbejde 

fuldtid ved siden af HD-studiet. Denne vej tager længere tid, og man opnår en del praktisk erfaring. Ved den 

teoretiske vej vælger man at tage sin bachelorgrad (HA-Almen) og kandidat (cand.merc.aud.) på fuldtid og 

derfor ikke har mulighed for et fuldtidsarbejde ved siden af disse studier.  

Den tyske proces til en tilsvarende uddannelse ligner meget den danske proces. I Tyskland er det Wirtschaf-

tsprüferkammer (WPK), der regulerer de statsautoriserede revisorer. For at kunne blive indstillet til eksa-

men skal man igennem en længere række krav i forhold til i Danmark. Der er her tale om krav, som om-

handler mindst tre års praktisk erfaring efter endt kandidatuddannelse, og at man i løbet af disse tre år i 

mindst to år arbejder med udarbejdelse af årsrapporter og revision heraf. Den praktiske erfaring skal opnås 

i et godkendt revisionshus. Selve eksamen vil som i Danmark bestå af to dele; en skriftlig og en mundtlig. I 

den skriftlige eksamen vil der være to tests i finansiel revision og værdiansættelse, to tests i Applied Busi-

ness Administration og økonomi, en test i erhvervsret og to tests i skatteret. Derefter indbefatter den 

mundtlige del en kort præsentation samt fem tests; to tests i finansiel revision og værdiansættelse, en test i 

Applied Business Administration og økonomi, en test i erhvervsret og en test i skatteret. Hele eksamen er 

standardiseret på et nationalt plan, hvorfor alle der deltager i den skriftlige eksamen, vil modtage den 

samme eksamination.  

 

I Tyskland er det muligt, at vælge mellem to forskellig veje rent uddannelsesmæssigt for at skulle tage ek-

samen til at blive statsautoriseret revisor – ligesom det er tilfældet i Danmark. Der er dog en forskel, da den 

praktiske erfaring kommer efter endt bacheloruddannelse. Derefter ligger forskellen i, hvor meget praktisk 

erfaring der kræves. Det kan betyde, at hvis man har haft 8 semestres uddannelse, skal man som minimum 

have tre års praktisk erfaring – hvorimod hvis man har mindre end 8 semestres uddannelse, skal man som 

minimum have fire års erhvervserfaring i et godkendt revisionshus.  
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I USA er det der svarer til FSR og WPK, American Institute of CPAs (AICPA). For at kunne blive statsautorise-

ret revisor i USA kræver det, ligesom i Danmark og Tyskland, at man som revisor gennemfører uddannelsen 

og får tilegnet sig praktisk erfaring. Der hvor processen i USA adskiller sig fra Danmark og Tyskland er, at de 

krav, der er for at kunne indstilles til eksamen varierer fra stat til stat. Det kan eksempelvis være kravet til 

bacheloruddannelsen; minimumskravet er at have gennemført en bacheloruddannelse inden for regnskab 

eller et tilsvarende område. Her er der nogle stater som kræver, at man gennemfører og består avancerede 

kurser ud over den normale bachelorgrad. Derudover foreligger der nogle krav til at man har haft et be-

stemt antal timer inden for revision og samtidig har et bestemt antal års erhvervsmæssig erfaring. Derud-

over kræves der et uddannelseskrav på 150 uddannelsestimer, gennemførelse af en etisk eksamen i nogle 

stater og deltagelse i international eksamination.  

Når disse krav er opfyldt, kan man indstilles til eksamen. Selvom kravene i staterne er forskellige, er det den 

samme eksamen, der bliver udleveret til eksaminanderne. Selve eksamenen er delt op i fire områder, hvor 

disse skal bestås hver især. De fire områder dækker Auditing and Attestation, som omhandler procedurer 

inden for revision, revisionsstandarder og standarder relateret til erklæringer; Business Environment and 

Concepts, som omhandler kendskab til det generelle erhvervsmiljø og forretningskoncepter; Financial Ac-

counting and Reporting, som omhandler viden om regnskabsprincipper for virksomheder og slutteligt Regu-

lation, som omhandler beskatning, etik, faglig og juridisk ansvar. 

 

Hvad angår længden på uddannelsen er revisionsbranchen af den holdning, at længden er tilfredsstillende i 

forhold til den nødvendige læring kandidaterne skal opnå. En af ulemperne ved processen er dog, at gen-

nemsnitsalderen for en færdig statsautoriseret revisor er meget høj – hvilket branchen er opmærksomme 

på og ønsker, at der kommer fokus på denne, så alderen kan nedsættes.   

Branchen og enkeltpersonerne, der er blevet interviewet, mener, at det er en klar fordel, at den danske 

uddannelsesproces er praktisk anlagt i forhold til eksempelvis den amerikanske, der er mere teoretisk an-

lagt. Det begrundes med, at den statsautoriserede revisor skal kunne agere som dette allerede fra dagen 

efter, hvorfor det ikke har nogen nytte, hvis den praktiske del først skal komme efter endt eksamen. Dog er 

det værd at bemærke, at den teoretiske del af revisionsfaget opnås i Danmark gennem cand.merc.aud.-

uddannelsen, som er adgangskravet til uddannelsen til at blive statsautoriseret revisor. I USA er det en ba-

chelorgrad, der er adgangskravet, hvorfor kandidaterne derfra ikke har den mulighed at opnå den teoreti-

ske viden igennem uddannelsen.  

Det bliver også set som en kæmpe fordel for kandidaterne, at den gamle struktur med to dages skriftlig 

eksamen i fuld pensum er blevet erstattet med tre moduler i forskellige områder. Derved er kandidaten 

ikke nødsaget til at skulle læse op på hele pensum – hvor branchen mener, at dette kan på længere sigt 
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give en lavere dumpeprocent. Branchen ser dog kritisk på de opgaver kandidaterne bliver bedt om at be-

svare til eksamenerne. Branchen er af den holdning, at de opgaver, kandidaterne får, er for omfangsrige og 

tit går ud i periferien – dette både hvad angår den skriftlige og mundtlige del. Dette ser branchen som en 

ulempe ved den nuværende proces, og som bør være et område, der bliver fokuseret på.  

 

Som beskrevet har den danske uddannelse fået en ny struktur, hvor formålet med ændringen var at ned-

bringe dumpeprocenten ved hjælp af forskellige tiltag. Dette blev gjort ved at dele den daværende skriftlige 

eksamen op i tre moduler, således at kandidaten ikke var nødsaget til at læse op på hele pensum på samme 

tid, hvilket er en stor fordel for kandidaterne. Derved er der en større chance for kandidaten for at gennem-

føre uddannelsen. En anden fordel ved den danske revisionsuddannelsesproces er, at uddannelsen er prak-

tisk anlagt – hvorfor en kandidat kan agere som statsautoriseret revisor med det samme.  

Som branchen ligeledes har identificeret, så er en af de store ulemper ved den danske proces den høje 

gennemsnitsalder, når kandidaten bliver færdig med uddannelsen. En anden ulempe er, at man kan komme 

op i hvilken som helst type revision – og derved risikere at man skal eksamineres i en type revision som 

man ikke har den største erfaring med. Hvilket er årsagen til, at nogle revisorer vælger at udskyde påbe-

gyndelsen af uddannelsen; at de gerne vil opnå så meget som muligt erfaring inden for alle typer revision.  

Nogle kandidater vil mene, at det er en ulempe, at der i Danmark ikke, ligesom i USA, er adgang til ube-

grænset antal forsøg til reeksamen. Dette vurderes dog som værende en fordel, da det eliminerer risikoen 

for evighedsstuderende og en endnu højere gennemsnitsalder. Hvad angår reeksamenerne, er det dog en 

ulempe, at der skal gå et helt år, før man kan komme til skriftlig reeksamen. 

 

Det kan derved konkluderes, at man med den nye struktur er på den rette vej for at eliminere nogle af de 

ulemper samt ændre væsentlige faktorer såsom dumpeprocent og gennemsnitsalder. Det vurderes dog, at 

der stadig er plads til forbedringsmuligheder for at kunne imødekomme ønsket om en lavere dumpepro-

cent, lavere gennemsnitsalder og flere kandidater. Som det netop er beskrevet, er det et problem, at reek-

samenerne forekommer med så stor mellemrum. Dette kan afhjælpes ved at indføre en højere frekvens, 

eksempelvist med en reeksamen senest 4-6 måneder efter endt ordinær eksamen. Ved at indføre en højere 

frekvens herpå vil det kunne reducere uddannelsens samlede længde uden at lempe på de høje krav, det vil 

resultere i en lavere gennemsnitsalder og måske reducere dumpeprocenten. Når kandidaten kan komme til 

reeksamen så kort tid efter vil det betyde, at der ikke skal bruges ekstraordinære kræfter på at vende tilba-

ge til stoffet; det vil stadig ligge i baghovedet. Derudover bør de stillede opgaver til kandidaterne blive 

overvejet og eventuelt revurderet, så det ikke bliver for omfangsrige opgaver – samt opgaver der vil give 

kandidaten problemer med at kunne løse denne inden for den angivne tidsramme. Ydermere foreslås det, 
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at eksamen til modul A bliver udvidet fra to til fire timer, da kandidaten derved vil kunne få mere volumen 

på opgaven. Længden på eksamen vurderes ikke tilstrækkelig til, at kandidaten kan vise, hvilke faglige kom-

petencer vedkommende besidder. 

 

På længere sigt vil det være en god idé at arbejde hen mod muligheden for specialisering inden for faget. 

Som nævnt kan kandidaten komme op i alle revisionsformer, men hvis kandidaten vælger et specifikt om-

råde at specialisere sig inden for, vil vedkommende på forhånd vide, hvilket område der skal fokuseres på. 

Ligesom det er tilfældet ved de nye eksamensformer, hvor kandidaterne på forhånd ved, at eksamen i mo-

dul A vil omhandle områderne etik og uafhængighed. Det foreslås derfor, at der på længere sigt skabes en 

grunduddannelse med den almene viden en statsautoriseret revisor bør have, hvorefter kandidaterne kan 

vælge en type revision at specialisere sig inden for. 

 

Dette er en løsning både revisorer og revisionsbranchen er tilhængere af, hvorfor det anbefales at arbejde 

hen mod dette inden for de næste 5 år.  
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10. Perspektivering 

Der er i dette projekt blevet taget udgangspunkt i uddannelsen til at blive statsautoriseret revisor i Dan-

mark, Tyskland og USA. Her er uddannelsen blevet undersøgt og analyseret i forhold til tre identificerede 

temaer, som har været relevante for interessenterne: harmonisering, længde samt struktur og krav.  

Analysen er blevet foretaget på baggrund af udarbejdede interviews af enkeltpersoner i revisionshvervet, 

samt udsendt spørgeskemaundersøgelse til revisionsbranchen.  

 

Grundet projektets omfang er der kun blevet lavet en komparativ analyse mellem Danmark, Tyskland og 

USA. Hvis omfanget af projektet var større, ville det blive undersøgt, hvilke lande der opererer efter direkti-

vets minimumskrav og udvælge et af disse lande for at kunne analysere de forskelle, der er mellem et land, 

der opererer efter minimumskravene kontra et land, som har væsentligt højere krav. Derved kunne det 

også blive undersøgt og analyseret, hvilke grunde der ligger bag siden det givne land kun opererer efter 

minimumskravene.   

 

Interviewene er blevet foretaget af revisorer og personer af interesse for opgaven der har bosted i Dan-

mark. Blandt disse respondenter har der været interviewpersoner, der har bestået både CPA, SR samt Wi-

rtschaftsprüfer. Spørgeskemaundersøgelsen har taget udgangspunkt i danske revisionshuse fra de store og 

mellemstore – heriblandt Deloitte, EY samt Beierholm.  

Hvis projektets omfang var større, ville disse primære data være valgt anderledes. Der ville blive valgt en 

større interviewgruppe, hvor der i første omgang ville findes interviewpersoner fra hvert land – så holdnin-

gerne fra de enkelte revisorer ville blive analyseret i forhold til de tre temaer på tværs af landegrænserne. 

Derudover ville der til spørgeskemaundersøgelsen blive udvalgt flere kontaktpersoner i flere af revisionshu-

sene, således at hele den danske revisionsbranche ville kunne komme med deres syn og holdninger. Derud-

over hvis undersøgelsen var blevet udsendt til flere personer i hvert firma, kan det antages, at der ville væ-

re flere svar, som havde spredt sig ud over branchen og de forskellige størrelser af revisionshusene.   

 

Ligesom at dataindsamlingen ville blive udvidet, ville det også være relevant at udvide stakeholderne fra 

kun at være revisorerne og revisionshusene, til at blive offentligheden, virksomhederne og lignende, for at 

kunne få meninger og holdninger fra alle interessenter af revisionsuddannelsen.  

 

   



 
86 

11. Litteraturliste 

http://www.aicpa.org/ABOUT/MISSIONANDHISTORY/Pages/MissionHistory.aspx besøgt d. 25/5 2015 

 

http://www.aicpa.org/BECOMEACPA/CPAEXAM/PSYCHOMETRICSANDSCORING/PASSINGRATES/Pages/defa

ult.aspx besøgt d. 25/5 2015 

 

http://www.aicpa.org/BECOMEACPA/LICENSURE/REQUIREMENTS/Pages/default.aspx besøgt d. 25/5 2015 

 

Andersen, I. (2009). Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. (4. 

udg. – 2. oplag) Frederiksberg: Samfundslitteratur. S. 49 

 

http://www.commoncontent.com/ besøgt d. 8/8 2015 

 

http://www.commoncontent.com/about-us.php besøgt d. 8/8 2015 

 

Crane, A. & Matten, D. (2010). Business Ethics. (3. udgave) New York: Oxford University Press. S. 64 

 

Darmer, P., Jordansen, B., Astrup Madsen, J., & Thomsen, J. (2010). Paradigmer i praksis. (1. udgave) Kø-

benhavn: Handelshøjskolens Forlag. S. 51 

 

http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Regnskab_og_revision/revision

/revision_(Planl%C3%A6gning,_udf%C3%B8relse_og_rapportering) besøgt d. 24/5 2015 

 

https://erhvervsstyrelsen.dk/information-om-adgangen-til-blive-statsautoriseret-revisor besøgt d. 14/5 

2015 

 

https://erhvervsstyrelsen.dk/revision-og-revisorer besøgt d. 28/7 2015 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0056&from=DA besøgt d. 27/7 

2015 

 

Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006: 

http://www.aicpa.org/ABOUT/MISSIONANDHISTORY/Pages/MissionHistory.aspx
http://www.aicpa.org/BECOMEACPA/CPAEXAM/PSYCHOMETRICSANDSCORING/PASSINGRATES/Pages/default.aspx
http://www.aicpa.org/BECOMEACPA/CPAEXAM/PSYCHOMETRICSANDSCORING/PASSINGRATES/Pages/default.aspx
http://www.aicpa.org/BECOMEACPA/LICENSURE/REQUIREMENTS/Pages/default.aspx
http://www.commoncontent.com/
http://www.commoncontent.com/about-us.php
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Regnskab_og_revision/revision/revision_(Planl%C3%A6gning,_udf%C3%B8relse_og_rapportering)
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Regnskab_og_revision/revision/revision_(Planl%C3%A6gning,_udf%C3%B8relse_og_rapportering)
https://erhvervsstyrelsen.dk/information-om-adgangen-til-blive-statsautoriseret-revisor
https://erhvervsstyrelsen.dk/revision-og-revisorer
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0056&from=DA


 
87 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0107:da:PDF besøgt d. 27/7 

2015 

 

http://www.eurosox.dk/template.php?tid=238 besøgt d. 3/6 2015 

 

Evaluering af revisoreksamen 2014 (Revisorkommissionen): 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/12_03_2015_evaluering_revisoreksamen_2014.pdf 

besøgt d. 17/6 2015 

 

http://www.fsr.dk/~/media/Files/Kurser/SR-Akademiet/2013%20SR-Akademiet%20oversigt.ashx besøgt d. 

14/5 2015 

 

http://www.fsr.dk/Bliv%20revisor/Uddannelsesforlobet besøgt d. 14/5 2015 

 

http://www.fsr.dk/Kurser/SR-Akademiet besøgt d. 14/5 2015 

 

http://www.fsr.dk/Om%20os/Organisation/Den-ny-forening-FSR-danske-revisorer besøgt d. 14/5 2015 

 

http://geert-hofstede.com/denmark.html besøgt d. 10/6 2015 

 

http://geert-hofstede.com/germany.html besøgt d. 10/6 2015 

 

http://geert-hofstede.com/united-states.html besøgt d. 10/6 2015 

 

Global Accountancy Education Recognition Study 2012 (2013): 

http://nasba.org/files/2013/08/GAER_2012_Study_Final.pdf besøgt d. 25/5 2015 

 

http://www.icaew.com/en/library/subject-gateways/auditing/knowledge-guide-to-international-standards-

on-auditing besøgt d. 2/6 2015 

 

http://www.idw.de/idw/portal/d589242/index.jsp besøgt d. 14/5 2015 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0107:da:PDF
http://www.eurosox.dk/template.php?tid=238
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/12_03_2015_evaluering_revisoreksamen_2014.pdf
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Kurser/SR-Akademiet/2013%20SR-Akademiet%20oversigt.ashx
http://www.fsr.dk/Bliv%20revisor/Uddannelsesforlobet
http://www.fsr.dk/Kurser/SR-Akademiet
http://www.fsr.dk/Om%20os/Organisation/Den-ny-forening-FSR-danske-revisorer
http://geert-hofstede.com/denmark.html
http://geert-hofstede.com/germany.html
http://geert-hofstede.com/united-states.html
http://nasba.org/files/2013/08/GAER_2012_Study_Final.pdf
http://www.icaew.com/en/library/subject-gateways/auditing/knowledge-guide-to-international-standards-on-auditing
http://www.icaew.com/en/library/subject-gateways/auditing/knowledge-guide-to-international-standards-on-auditing
http://www.idw.de/idw/portal/d589242/index.jsp


 
88 

IES Implementation Support Module Notes for IES 1 (udgivet 15/4 2015):   

http://www.ifac.org/publications-resources/slide-presentation-ies-1-and-speaking-notes besøgt d. 9/5 

2015 

 

IES Implementation Support Module Notes for IES 2 (udgivet 15/4 2015):  

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-

2-.pdf besøgt d. 9/5 2015 

 

IES Implementation Support Module Notes for IES 3 (udgivet 15/4 2015):  

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-3-

.pdf besøgt d. 10/5 2015 

 

IES Implementation Support Module Notes for IES 4 (udgivet 15/4 2015):  

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-4-

.pdf besøgt d. 10/5 2015 

 

IES Implementation Support Module Notes for IES 5 (udgivet 15/4 2015):  

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-5-

.pdf besøgt d. 10/5 2015 

 

IES Implementation Support Module Notes for IES 6 (udgivet 15/4 2015):  

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-6-

.pdf besøgt d. 10/5 2015 

 

IES Implementation Support Module Notes for IES 7 (udgivet 15/4 2015):  

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-7-

.pdf besøgt d. 11/5 2015 

 

IES Implementation Support Module Notes for IES 8 (udgivet 15/4 2015):  

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-8-

.pdf besøgt d. 11/5 2015 

 

http://www.ifac.org/about-ifac besøgt d. 10/5 2015 

http://www.ifac.org/publications-resources/slide-presentation-ies-1-and-speaking-notes
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-2-.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-2-.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-3-.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-3-.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-4-.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-4-.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-5-.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-5-.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-6-.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-6-.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-7-.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-7-.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-8-.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESs-Implementation-Support-Module-Notes-for-IES-8-.pdf
http://www.ifac.org/about-ifac


 
89 

 

http://www.ifac.org/education besøgt d. 10/5 2015 

 

https://www.ifac.org/supporting-ies-adoption-and-implementation besøgt d. 10/5 2015 

International Education Standards Brochure (udgivet 21/4 2015):   

http://www.ifac.org/publications-resources/international-education-standards-brochure besøgt d. 10/5 

2015 

 

http://www.ifrs.org/About-us/Pages/IFRS-Foundation-and-IASB.aspx besøgt d. 3/6 2015 

 

http://www.learnhowtobecome.org/accountant/ besøgt d. 25/5 2015 

 

https://www.linkedin.com/groups/Det-er-lettere-blive-l%C3%A6ge-

4615539.S.5926988947824603140?view=&gid=4615539&type=member&item=5926988947824603140#co

mmentID_null besøgt d. 29/4 2015 

 

http://nasba.org/education/becomingacpa/ besøgt d. 25/5 2015 

 

Olsen, P. B. og Pedersen, K. (2004). Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog. (3. udg. – 2. oplag) 

Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. S. 151-152, 156-157, 164, 184-189 

 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=eklektisk besøgt d. 31/7 2015 

 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=harmoni besøgt d. 2/6 2015 

 

http://siteresources.worldbank.org/EXTCENFINREPREF/Resources/4152117-

1270824012230/stat_audit_directive_and_public_oversight.pdf besøgt d. 26/7 2015 

 

Summary of Changes Resulting from IES Revision Project (udgivet 24/4 2015):  

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAESB-Summary-of-IES-Revisions-Project.pdf  besøgt d. 

11/5 2015 

 

https://www.thiswaytocpa.com/exam-licensure/state-requirements besøgt d. 25/5 2015 

http://www.ifac.org/education
https://www.ifac.org/supporting-ies-adoption-and-implementation
http://www.ifac.org/publications-resources/international-education-standards-brochure
http://www.ifrs.org/About-us/Pages/IFRS-Foundation-and-IASB.aspx
http://www.learnhowtobecome.org/accountant/
https://www.linkedin.com/groups/Det-er-lettere-blive-l%C3%A6ge-4615539.S.5926988947824603140?view=&gid=4615539&type=member&item=5926988947824603140#commentID_null
https://www.linkedin.com/groups/Det-er-lettere-blive-l%C3%A6ge-4615539.S.5926988947824603140?view=&gid=4615539&type=member&item=5926988947824603140#commentID_null
https://www.linkedin.com/groups/Det-er-lettere-blive-l%C3%A6ge-4615539.S.5926988947824603140?view=&gid=4615539&type=member&item=5926988947824603140#commentID_null
http://nasba.org/education/becomingacpa/
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=eklektisk
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=harmoni
http://siteresources.worldbank.org/EXTCENFINREPREF/Resources/4152117-1270824012230/stat_audit_directive_and_public_oversight.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTCENFINREPREF/Resources/4152117-1270824012230/stat_audit_directive_and_public_oversight.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAESB-Summary-of-IES-Revisions-Project.pdf
https://www.thiswaytocpa.com/exam-licensure/state-requirements


 
90 

 

”What Does It Take To Become a CPA?” – Slide 2, 5:   

http://www.aicpa.org/BecomeACPA/GettingStarted/DownloadableDocuments/Steps%20to%20Becoming%

20a%20CPA.pptx besøgt d. 25/5 2015 

http://www.wpk.de/eng/ besøgt d. 14/5 2015 

 

http://www.wpk.de/eng/public/statistics/ besøgt d. 15/5 2015 

 

http://www.wpk.de/eng/wp-in-germany/access-to-the-profession/ besøgt d. 15/5 2015 

 

http://www.wpk.de/eng/wp-in-germany/qualification-examination/ besøgt d. 15/5 2015 

 

http://www.wpk.de/uploads/tx_templavoila/WPO_English_11.pdf besøgt d. 14/5 2015. S. 6 (§§ 1 og 2), 10-

11 (§ 9), 11 (§ 12) 

  

http://www.aicpa.org/BecomeACPA/GettingStarted/DownloadableDocuments/Steps%20to%20Becoming%20a%20CPA.pptx
http://www.aicpa.org/BecomeACPA/GettingStarted/DownloadableDocuments/Steps%20to%20Becoming%20a%20CPA.pptx
http://www.wpk.de/eng/
http://www.wpk.de/eng/public/statistics/
http://www.wpk.de/eng/wp-in-germany/access-to-the-profession/
http://www.wpk.de/eng/wp-in-germany/qualification-examination/
http://www.wpk.de/uploads/tx_templavoila/WPO_English_11.pdf


 
91 

12. Bilag 1 – Debatindlæg fra LinkedIn: Claus Bonde Hansen 

Det er lettere at blive læge end revisor 

Claus Bonde Hansen Head of Knowledge, Partner, State Authorised Public Accountant at BDO 

Resultaterne fra dette års revisoreksamen er netop offentliggjort. For at blive statsautoriseret revisor skal man 

bestå 3 skriftlige eksamener og en mundtlig. For at få lov til at komme til den mundtlige eksamen, skal man først 

have bestået alle 3 skriftlige eksamener. 

 

I år var beståelsesprocenten for de 3 skriftlige eksamener henholdsvis 53%, 48% og 52%. Når man kombinerer 

dette med kravet om, at man skal bestå alle 3, så vil det matematisk betyde, at der er meget få, der kommer 

gennem nåleøjet.  

 

Som altid har vi også i BDO haft en gruppe medarbejdere til eksamen, og vi glæder os over, at vores beståelses-

procent ligger over gennemsnittet for branchen. Alligevel er det kun 25% af de af vores studerende, der har haft 

chancen, der får lov til at gå til mundtlig eksamen. 

 

At man dumper til en eksamen kan skyldes flere ting. At kandidaten ikke er dygtig nok eller ikke er tilstrækkelig 

velforberedt. At eksamen var for lang eller for svær. At kravene til besvarelserne er for høje. Svaret findes nok 

som en kombination af disse.  

 

Der er i de senere år været meget fokus på revisorer og på vores arbejde. Det har vi det fint med. Vi er jo i man-

ge sammenhænge offentlighedens kontrollant. 

 

De kandidater, der går til eksamen har i forvejen en kandidatgrad og ofte en erhvervserfaring på 10 år eller me-

re. Det er således ikke unge, uerfarne revisorer, der ikke kan deres håndværk.  

Når der alligevel er så mange, der dumper, skyldes de store krav, som vi selv – branchen – underlægger os for at 

sikre høj kvalitet og høj troværdighed. Det er det vores studerende betaler prisen for. 

 

På vegne af vores unge studerende kan vi dog i stille stunder godt undre os over, at det skal være sværere at bli-

ve statsautoriseret revisor end læge. Men omvendt læger redder jo kun liv. Revisorer har jo et helt andet og me-

re vigtigt ansvar............ 
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13. Bilag 2 – Ændringer i IES123 

På baggrund af disse mål og ønsker, er der foretaget ændringer i alle 8 standarder, der er nævnt tidligere.  

IES 1 fortsætter med at regulere de uddannelsesmæssige adgangskrav for at kunne påbegynde en revisi-

onsuddannelse. Ydermere kræver standarden ligeledes en begrundelse for de principper, der er anvendt 

ved fastsættelsen af de uddannelsesmæssige adgangskrav. Standarden kræver slutteligt, at relevante op-

lysninger bliver gjort offentligt tilgængeligt.  

 

IES 2 vil fortsat kræve faglig viden, som værende en del af de tekniske kompetencer, og derved indgå i revi-

sionsuddannelsen. Standarden kræver også at de tekniske kompetencer bliver udviklet og bliver demon-

streret ved slutningen af uddannelsesforløbet. IES 2 kræver ligeledes, at uddannelserne regelmæssigt bliver 

vurderet, evalueret, reguleret og ændret, hvis nødvendigt – således revisionsuddannelsen altid er opdate-

ret.  

Udover at der i IES 3, er nogle af de samme ændringer som i IES 2 (udvikling af uddannelsen samt at kom-

petencerne skal være opnået ved udgangen af uddannelsen), findes der ligeledes nogle andre ændringer. 

Standarden fortsætter med at kræve, at faglige færdigheder skal indgå i en revisionsuddannelse. Derudover 

kræver ændringerne at læringsresultaterne bliver grupperet ind i niveauområder, og hvert område bliver 

tildelt en grad af færdighed.  

IES 4 fortsætter med at kræve at professionelle værdier, etik og holdninger skal indgå i revisionsuddannel-

sen. Ligesom de førnævnte standarder, kræves der ligeledes at uddannelsen bliver regelmæssigt evalueret 

og opdateret. Som noget anderledes, i forhold til de førnævnte standarder, kræver ændringerne i IES 4, at 

lærings- og udviklingsaktiviteterne omfatter en reflekterende aktivitet.  

I IES 5 fortsættes der med at kræves praktisk erfaring. Derudover, forekommer der ændringer der kræver at 

den praktiske erfaring er tilstrækkelig i forhold til branchen, samt at denne gennemføres under ledelse af 

en vejleder. Det kræves ligeledes at den praktiske erfaring og tilgang bliver reviewet og evalueret med en 

vejleder.  

IES 6 fortsætter med at kræve at der sker en formel vurdering i en optaget form, således at der fremkom-

mer et højt niveau af reliabilitet og validitet. Derudover kræver ændringerne i standarden, at disse vurde-

ringer er færdiggjort ved afslutningen af uddannelsen, samt at vurderingen er designet til at have et højt 

niveau af transparens og tilstrækkelighed, samt at være blevet optaget i skriftlig eller elektronisk form, så 

det er objektivt og kan bevises.  

                                                      
123 Summary of Changes Resulting from IES Revision Project (udgivet 24/4 2015):  

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAESB-Summary-of-IES-Revisions-Project.pdf besøgt d. 11/5 2015 

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAESB-Summary-of-IES-Revisions-Project.pdf
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IES 7 kræver fortsat, at IFAC medlemmerne fremmer vigtigheden og engagementet ved løbende faglig ud-

vikling. Denne kræver ligeledes fortsat, at alle revisorer foretager sig en løbende faglig udvikling, samt at 

udviklingen skal overvåges om nødvendigt. Derudover kræver standarden, at der bliver etableret en meto-

de til måling af løbende faglig udvikling.  

De sidste ændringer der er blevet foretaget til disse standarder, vedrører IES 8, som fortsat vil bygge videre 

på de krav der bliver opstillet i IES 7, hvor der kræves udvikling og vedligeholdelse af den løbende faglige 

udvikling. Ydermere kræver IES 8, at IFAC medlemmerne fokuserer på engagement partners i stedet for 

revisionens fagfolk. Slutteligt, kræver IES 8 at udvikling og vedligeholdelse af faglige kompetencer påvises 

ved opfyldelse af specificerede læringsresultater.  

 

Alle disse ændringer er startet med at træde i kraft siden 1. januar 2014 (IES 7) og den sidste ændring træ-

der i kraft 1. juli 2016 (IES 8).   
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14. Bilag 3 – Illustration over forløbet ved SR-Akademiet 
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15. Bilag 4 – Interview med Sumit Sudan, statsautoriseret revisor og 

partner hos Deloitte 

Reza Norouzi Ghazvini (RNG): Du har jo både en SR og en CPA. Så er du muligvis den rette mand, til at kun-

ne svare på nogle spørgsmål i forbindelse med min kandidatafhandling. 

Sumit Sudan (SS): Det er jeg givetvis. Men lad mig bare køre dine spørgsmål igennem. Hvad er min arbejds-

rolle i dag; jeg er partner i Deloitte, betjener de store virksomheder, som du ved. I forhold til, hvor stort 

mellemrum det tog i forhold til SR og CPA’en, blev jeg færdig med min SR i 2009, hvor jeg blev udstatione-

ret i 2010 og startede på min CPA derovre. Den blev jeg færdig med, over 18 måneder, så jeg blev færdig 

primo 2012.   

Altså grunden til at vælge SR uddannelsen var jo primært fordi, at det var en integreret del af det revisor-

forløb der nu engang er for at blive SR, og det var min drøm. Så der var ikke nogen særlig grund til at jeg har 

taget en SR, andet end at det var drømmen og fordi det var en integreret del af det karriereforløb der er 

her i Deloitte og i revisionsbranchen, hvis man gerne vil være partner.  

 

RNG: Hvis man gerne vil frem? 

 

SS: Ja, hvis man gerne vil frem. Så det er utvivlsomt et incitament. Man kan sige, den måde den var bygget 

op på, da jeg læste den, der var den anderledes. Nu har de lavet den helt om. Da jeg startede, havde de 

også lavet den om til den tid. Den var bygget op med fem moduler, af fem dages varighed, men med to 

dages skriftlige eksamen lige efter hinanden i hele pensum og så efterfulgt af den mundtlige eksamen. Så 

det eneste de har lavet om, til det i dag, er at de har delt den skriftlige del over tre forløb, hvor de bare 

havde den på én gang af to dage sidste gang. 

I forhold til teoretiske forskelle mellem SR og CPA, der er der en del teoretiske forskelle, forstået på den 

måde, at det er et helt andet begrebsframework du har. Det er USGAAP i USA, og det er IFRS her i Dan-

mark. Det er nogle andre revisionsstandarder i USA, og det er nogle andre revisionsstandarder i Europa. Så 

selve det teoretiske grundlag, er anderledes. 

 

RNG: Men ser du nogle fordele og ulemper ved det – nu hvor de bruger USGAAP derovre og vi bruger IFRS? 

 

SS: Nej ikke udover at det er det de skal trænes i. Du skal trænes i at kunne revidere efter de standarder de 

bruger i dit normale miljø. Om USGAAP så er bedre en IFRS, er en helt anden debat, som der også er et 
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projekt der kører om globalt set. Men de teoretiske forskelle er, at der er disse forskelle. Så er der også en 

praktisk forskel, vil jeg sige. Den er langt mere praktisk orienteret, den danske SR, end US CPA.  

 

RNG: Hvordan det? 

 

SS: Altså, det går på real life cases, i bund og grund. Meget mere case bearbejdelse, meget mere praktiske 

drøftelser: ”Hvad ville du gøre der?”. Meget mere judgment faktisk, altså du skal bruge din professionelle 

dømmekraft. Det gør du ikke i CPA eksamen. Det er jo en fire ganges elektronisk test, så der er ikke noget 

mundtligt. Der er ikke nogle steder hvor du skal vise særlig meget judgment. Det er multiple choice, ergo er 

det ”hvis man tænker sig om…” eller hvis man tager den forudsætning – så der er ikke særlig meget judg-

ment der. Så det er en helt anden måde at undervise på, end SR.  

 

RNG: Så kan man måske mere bruge en SR i forhold til en CPA? Altså den måde, det bliver gjort på; at det er 

mere praktisk orienteret? 

 

SS: Ja. Men det var faktisk svært at tage US CPA, fordi det er så regelrettet mindet. Det handler meget om, 

at terpe bøger, og kunne huske det i hovedet. Det er ikke så meget indlæring, som det er på SR, hvor du 

lærer rationalet bag hvorfor vi gør som vi gør. Det er meget mere memory test. 

 

RNG: Der er jo de tre moduler, som SR er delt op på nu. Du ser ikke nogle fordele eller ulemper ved, at de 

har delt den skriftlige eksamen op i tre, i stedet for to gange 8 timer på to dage i træk? 

 

SS: Jeg tror helt klart, at det er en fordel. Det er i hvert fald en fordel, at du kan isolere og fokusere på en 

del af pensum ad gangen, eksempelvis kun uafhængighed, kun omstrukturering. Så det er en klar fordel 

synes jeg. Men det er jo stadig delt op. Du tager A og B eksamen år et, og C eksamen år to. Det synes jeg 

også er en fordel, at du løbende tager dine eksamener, og ikke venter til efter to år og så tager alle eksa-

mener der. Så den naturlige progression der er i det, ser jeg også som en kæmpe fordel. Så generelt er jeg 

meget positiv over for den nye eksamensform. 

 

RNG: Hvad med ulemper, der er måske ikke noget hvor du tænker at det kunne gøres anderledes? 

 

SS: Den eneste ulempe der er, og det ved jeg ikke om jeg vil quotes for, at jeg synes den er blevet nemme-

re. Det er den så bare ikke, når man ser på beståelsesprocenterne 
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RNG: Nej der er den jo blevet lidt sværere. 

 

SS: Nogle vil se det som en ulempe, at man allerede skal til eksamen efter et år, og hellere vil til eksamen 

efter to år, så man kan nå at modne. Men det ser jeg som en fordel, at man allerede skal det. Typisk bruger 

man jo også SR til, at du har to år til at modne dig, før du skal til den rigtige eksamen. Det har du jo stadig 

her, for det er først år to at du skal til den mundtlige eksamen, hvis du består alle tre eksamener. Men jeg 

ser, for at være ærlig, ikke særlig mange ulemper i det. 

 

RNG: De har måske fundet den rette balancegang i forhold til den forrige proces? 

 

SS: De har fundet den rette balancegang i forhold til progression, løbende eksamener; at holde folk til ilden 

på. Det lader til, at de har fundet den rette balancegang.  

 

RNG: Nu snakkede vi jo også om de beståelsesprocenter, som du også var inde på. Det er jo ikke de helt høje 

beståelsesprocenter, som egentlig var formålet med denne her ændring.  

 

SS: Jeg ved ikke om det er midlertidigt, altså at man lige skal ind i det nye setup. Jeg har ikke rigtig noget 

svar på det – jeg ved at der har været en masse skrivelse omkring det og hvorfor det har været så lavt. 

 

RNG: Jeg har lige læst, et skriv fra Revisorkommissionen, at de mener at de kandidater der er oppe lige nu, 

er professionelt umodne; de har ikke den store erfaring. Man skal lige tilvænne sig det, at det er tre opdelte 

eksamener. Så hvis man dumper den ene eksamen, så skal man op i den igen, hvor man i den gamle proces 

kom op i hele pensum og fik kun én karakter. Så kunne man være svag i etikdelen eksempelvis, og så kunne 

resten hives op. 

 

SS: Det tror jeg klart spiller ind her, at man får separeret det ud. Jeg kan godt forstå, at der mange unge der 

frygter det, der er også mange der hopper fra i forløbet, der er også mange der hopper fra, lige før de skal 

starte. Men det er en del af gamet, det ér en svær eksamen, det er en krævende eksamen. Det skal det 

også være, i bund og grund.  

 

RNG: Som du jo kan se, så ved modul A, den første eksamen, der er 201 tilmeldte – hvor der til den mundtli-

ge eksamen kun er 58 tilmeldte. Så der er jo mange der hopper fra. Men er det ikke skidt, at lave sådan en 

eksamen og sådan en uddannelse, hvor der er så mange frafald og man frygter? 
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SS: Jo det er det. Fordi vi mangler jo statsautoriserede revisorer, så eksamenerne er jo også lavet så de for-

drer at flere kommer igennem, i forhold til alle dem som pensioneres. Men der skal jo ikke slækkes på kra-

vene. Snorrehøjden for at komme igennem skal være der, uanset hvad; om vi så mangler eller ikke mangler. 

Vi skal ikke have nogen igennem hvis det er nemmere. Nu har vi prøvet så mange forskellige former, og jeg 

ved ikke hvad det bunder i, at folk ikke kommer igennem; om det er fordi de ikke er dygtige nok? Det kunne 

godt være min tanke, at de ikke er dygtige nok. Jeg tror eksamen er fin nok. Det der kræves, er det der kræ-

ves. Nu har jeg selv været igennem den – og jeg synes det er passende det der kræves. Men det kræver en 

investering, det kræver en indsats. Om det så skal gøre, at man skal slække på det for at få flere igennem 

mener jeg ikke er nødvendigt, når vi har det hverv vi har: at være offentlighedens tillidsrepræsentant. Det 

er en ret stor rolle vi har. At have den store rolle, kræver også bare, at du for at komme igennem skal kunne 

nå en vis snorrehøjde. 

 

RNG: Du siger så nu, at du faktisk er ret tilfreds med den proces der er i dag og den opbygning den har nu. 

Hvis du så fik muligheden for det, ville du så ændre noget ved det? 

 

SS: Der bliver lavet nogle løbende afleveringer, nogle obligatoriske opgaver, før og efter. Disse skal man 

ikke bestå. Det ville måske være for hårdt at sige, at disse skal bestås, for så bliver det jo nogle ekstra eksa-

mener.  

 

RNG: Men så kunne man måske lave, ligesom på CMA’en, at man skal igennem nogle midtvejseksamener, 

som er lidt nemmere end de afsluttende eksamener.  

 

SS: Det er nok det jeg søger. At man har nogle midterms, der har et lidt lavere niveau, som folk ikke knæk-

ker nakken på, men så folk tvinges til at sætte sig ind i mindsettet at skulle gå til eksamen og til at være 

skarpe – i stedet for at skulle vente et helt år og så læse op den sidste måned. Det der er det største pro-

blem med SR eksamen er, at folk læser op i den sidste måned op til eksamen, fordi de har så travlt ar-

bejdsmæssigt. Det skal være noget, der er mere integreret i hverdagen. Det er den måde, de lærer det på. 

Så nogle midterms tests på de her ting, ikke noget voldsomt; en to times test her og en times test der, tre 

gange om året før eksamen, ville jo være godt den vej igennem. Folk vil sikkert brække sig over det, fordi 

det betyder endnu mere eksamen. Det er dog den eneste måde, du tvinger folk til at tage tingene seriøst 

henover året. Så det er noget med at finde en metode til at kunne tvinge kandidaterne til at få kigget på de 

her ting.  
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RNG: Hvordan fandt du ud af, at du så ville læse en CPA? Jeg kan godt forstå, at du vælger at læse en SR i 

Danmark. 

 

SS: Grunden var, at jeg jo var i USA. Da jeg kom derover, var jeg den eneste manager der ikke havde en CPA. 

Hvis du er manager, skal du have en CPA. Det havde jeg det lidt dårligt med, at jeg havde en special excep-

tion. Så jeg tænkte lad mig bare tage den – hvor svært kan det være. Det var så sværere end jeg troede. Jeg 

skulle dog ikke bruge den til noget, men jeg vidste jo aldrig om jeg skulle blive derovre eller hvad – så jeg 

tænkte at jeg hellere måtte få den taget for en sikkerheds skyld. Jeg kunne ligeså godt tage den, i forhold til 

at få noget læring og få læring om USA og amerikansk lovgivning også. Dette kombineret med de mulighe-

der jeg så ville få – og at være to gange SR.  

Jeg fik ikke selve deponeringen, for der skal man igennem forskellige processer, som er strikse, men jeg har 

været igennem de fire eksamener man skal igennem.  

 

RNG: Ja, for der er jo separate krav til hver stat, som man skal opfylde.  

 

SS: Netop, og der er nogle CP credits som skal overføres, hvilket er meget omfattende. De credits skal over-

føres fra Danmark til USA, og det var en meget tung proces.  

 

RNG: Men du blev anset som værende CPA? 

 

SS: Det gør du formelt ikke, det er lidt en blanding. Jeg har bestået eksamenerne, så jeg har jo bestået CPA 

forløbet, jeg har bare ikke fået selve certifikatet på det.  

 

RNG: Hvordan var CPA’en opbygget, da du læste den? Du tog den så derovre. 

 

SS: Altså jeg tog den mens jeg var derovre. Studiematerialet var noget der hed Becker, som er en af de mest 

anerkendte udbydere derovre, hvor du får sådan en startpakke. Der er fire eksamener; en i ren regnskab, 

en i ren revision, en omkring skat og en omkring selskabsret. Der er en bog og CD-rom til hver eksamen, og 

det er multiple choice og en smule simulation, hvor man skal lave noget praktisk, eksempelvis udfylde en 

selvangivelse eller beregne et eller andet.  

Jeg læste det hele online eller derhjemme på en CD-rom, og så gik jeg til de eksamener en gang hvert kvar-

tal og tog dem den vej igennem. 
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RNG: Det var ikke ligesom her i Danmark, hvor du skal igennem et studieforløb og så skal du til eksamen et 

år efter? Hvor det måske er, som du måske søger det skal være i Danmark, at det kommer løbende? 

 

SS: Nej, det kommer løbende. Du er færdig med studieforløb – hvis du har din bachelor, så kan du tage din 

CPA når som helst. Du kan starte på hvilket som helst tidspunkt på året. Eksamenerne kommer i de to sid-

ste måneder i hvert kvartal hele året rundt. Så man melder sig bare til, når man ønsker at gå op, og så tager 

man bare eksamen.  

 

RNG: Det er ikke noget med, at man skal bestå den eksamen 1 før man må gå videre til eksamen 2? 

 

SS: Nej, men hvis du har bestået én eksamen, så skal man bestå resten inden for 18 måneder.  

 

RNG: Så man er tvunget til at tage alle eksamener løbende? Man kan ikke tage den som man kan herhjem-

me, hvor man kan tage et break? 

 

SS: Nej, når man først har taget én eksamen, så udløber dine credits på den første efter 18 måneder. Det 

der sker er, at nogle dumper eksamenen mange gange. Og så den ene eller to de har bestået, og de så 

kommer i gennem tredje og fjerde, så kan de risikere at de skal tage alle fire igennem, fordi der er gået over 

18 måneder. Det er også rigtig hårdt.  

 

RNG: Hvad så her i Danmark, der kan man vidst kun dumpe tre gange?  

 

SS: I Danmark er det tre gange du kan gå til eksamen, og i USA kan du så gå op til den ubegrænset.  

 

RNG: Du nævner netop at man skal op i fire eksamener. Hvordan synes du at disse adskiller sig fra den dan-

ske? 

 

SS: Altså det er de samme emnekategorier, så de adskiller sig ikke så meget andet ud over det, at det ikke 

er så praktisk orienteret eksempler. Det er meget teori, hard core teori; huske numre og paragraffer. Der er 

ikke så meget praktik i det.  

 

RNG: Ser du nogen ulempe ved, at det er mere praktisk i Danmark end USA? 
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SS: Jeg ser det som en kæmpe ulempe, at det ikke er så praktisk derovre, og at det bliver så teoretisk. Det 

bliver et memory game, at du skal huske hvad du lige har læst. Folk sidder og læser paragrafferne og be-

løbsstørrelserne, fordi det er det de skal huske. Ikke hvad konceptet af denne teori er, så det er ikke speci-

elt godt selve konceptet. 

 

RNG: Hvad så hvis vi siger det omvendte; er der nogle ulemper ved, at det ikke er så teoretisk orienteret i 

Danmark? 

 

SS: Selvfølgelig kan du diskutere, om der skal være lidt mere teori, men for at kunne praktikken, skal man 

kende teorien. Så egentlig har man begge aspekter med i Danmark, med teorien og så praktikken bygget 

ovenpå.  

 

RNG: Nu har du disse to uddannelser. Hvilken en af uddannelserne foretrækker du, og hvilken føler du at du 

har fået mest ud af? 

 

SU: SR helt sikkert. CPA’en er også meget krævende, man skal ikke undervurdere den. Men den jeg har fået 

mest ud af og foretrækker, er helt klart SR’en. Den er mere praktisk orienteret, det er det vi går rundt og 

laver til hverdag, det er de drøftelser og der er meget mere judgment over det, og det er det der er interes-

sant.  

 

RNG: Så skal nogle af de andre lande måske lære lidt mere fra Danmark, hvad angår den praktiske tilgang? 

 

SS: Det ville jeg synes var rigtig godt, at man får den praktiske del. Man skal jo klæde os revisorer på, til at 

kunne gå ud og være agerende revisor lige bagefter. Ikke og være teoretiker, og så skulle ud og lære prak-

tikken. Den kan man ligeså godt få med i uddannelsesforløbet.  

 

RNG: Kunne du forestille dig, at man lavede en form for harmonisering og havde en ensformig SR-

uddannelse i de største lande eller hele verden over? 

 

SS: Du kunne gøre det, hvor du har det samme regelsæt. Du kunne måske gøre det på revisionsdelen, hvor 

du har de samme ISA’er i Europa og regnskabsstandarder. Men der er forskellige selskabslove og forskellige 

skattelove som gør at du skulle tage et eller andet stand alone mæssigt. Og de ting hænger jo typisk sam-

men, skat, regnskab og revision – så det ville være lidt svært at gøre som følge af at det ikke er de samme 
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love som du opererer under. Du kunne jo godt gøre revision under en eller anden fælles paraply, og så tage 

en specialist auditer uddannelse i forhold til skat og selskabslov. 

 

RNG: Og din CPA, er den overhovedet brugbar i Danmark? 

 

SS: Ikke som så. Jeg kan ikke bruge den til noget i Danmark, det er ikke noget jeg kan skrive under på i 

Danmark. Den giver mig den fordel, at jeg har US viden, så når jeg sidder på US kunder, så har jeg en viden 

om PCAOB standarder derovre fra, regnskabsstandarder derovrefra – så det er kun i den kontekst at den 

kan bruges.  

 

RNG: Som opsummering, hvilke fordele og ulemper ser du ved de her to former? Du må meget gerne give 

eksempler. Udover, at Danmark er meget mere praktisk anlagt. 

 

SS: Det er klart den største fordel og ulempe henholdsvis. Der er en større fleksibilitet ved CPA’en, du kan 

tage den når du har lyst, du kan tage den offline – så man har en langt større fleksibilitet end i Danmark. Du 

er lidt mere låst forløb i Danmark. Det er et benhårdt forløb, det er to år og de angivne datoer så du har 

ikke ligeså meget fleksibilitet. 

 

RNG: Er der noget, som jeg ikke har været inde på her, som du synes kunne være relevant, i forhold til den 

forståelse der er mellem SR og CPA’en? 

 

SS: Det tror jeg ikke.  

 

RNG: Okay. Som sagt laver jeg denne afhandling, og synes du der er nogle ting som kunne være relevante at 

trække med ind i sådan en opgave her? Hvis jeg eksempelvist skal ud og lave spørgeskemaer til revisionshu-

se og lignende. Er der nogle aspekter som kunne være relevante at medtage?  

 

SS: Den er lidt svær, for hvordan vil du sammenligne hvad der er bedst? Det kræver jo også at du kender 

landene og hvordan deres lovgivningsmæssige regulering er. Jeg synes det er en spændende problemstil-

ling, også det med harmonisering, om man skulle harmonisere og få et fælles niveau?  
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RNG: Fordi det er jo egentlig det der er formålet med, at vi har en IES, EU’s 8. direktiv og regionalt har vi 

revisionsbekendtgørelsen, som jo prøver at harmonisere det. Så kunne det være spændende at undersøge, 

om det kunne virke på bredt basis.  

 

SS: Klart. Men jeg synes den danske model er meget god. Selvfølgelig frygter folk den, men det er også en 

del af charmen.  

 

RNG: Det nytter vel heller ikke noget, at alle kan gå ud og få en SR? 

 

SS: Nej, den skal ikke undermineres.  

 

RNG: For formålet med den, er jo at kunne kvalitetssikre en revisionsopgave. 

 

SS: Nemlig, at kunne påtegne et regnskab til offentligheden, som en masse regnskabsbrugere skal bruge – 

det kræver noget uddannelse. Det kræver også at du tæsker folk igennem sådan et forløb.  

 

RNG: Den sidste ting: Kunne du forestille dig, at man kunne lave noget specialisering? Altså lave hele SR 

forløbet om, og så lave et forløb for finansielle revisorer, revisorer af produktionsvirksomheder, salgsvirk-

somheder og lignende? 

 

SS: Det kunne være meget interessant at gøre, og undersøge den tanke. Man har jo lidt det med certifice-

ring af finansielle revisorer nu, men det er jo noget certificeringsspecifikt. Man kan altid diskutere om man 

skal have en basisuddannelse, og så lave specialisering. Der er ikke nogen specialisering inden for products, 

men det er der for FSI revisorer. Jeg synes at der på en eller anden måde bør være en basisuddannelse, 

uanset om man er revisor for det ene eller andet. Du skal forstå diverse erklæringer og lignende. Men jeg 

synes godt at der kunne komme noget mere specialisering – det kunne være ret interessant, om man så 

reviderer finansielle virksomheder eller om du reviderer produktionsvirksomheder eller om du reviderer 

offentlige virksomheder.  

 

RNG: Det ser man jo eksempelvist i lægeuddannelsen. Man får en basis lægeuddannelse, og derfra kan man 

specialisere sig inden for hjerte, inden for øre, hals og næse, inden for hjerne og lignende. Kunne det være 

en idé at hive det ind over revisionsuddannelsen? 
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SS: Helt klart, men jeg synes stadig at man skal have en basisuddannelse før en specialisering. Man kunne 

eventuelt koge den nuværende SR ned til ét år, og så have et etårigt specialiseringsforløb ovenpå, det tror 

jeg ville give mest mening.  

 

RNG: Tror du det ville have nogen effekt på dumpeprocenten? Gøre noget i forhold til sværhedsgraderne? 

 

SS: Det der sker nu til SR eksamen er, at folk kommer op i en bank og de ikke er bankrevisorer – eller når de 

skal revidere en offentlig virksomhed, og de ikke er offentlige. Der går en klap ned, og det er en revision af 

en revision. Så jeg tror godt det kunne hjælpe, at man så føler sig på hjemmebane i den del. Men det er 

klart, sværhedsgraden skal måske også skrues lidt op når man så ér på hjemmebane. Jeg tror dog godt at 

samlet set, at beståelsesprocenten så stiger, afhængig af sværhedsgraden. 

 

RNG: Tusind tak fordi du gad tage dig tid til at svare på mine spørgsmål! 
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16. Bilag 5 – Interview med Jan Bo Hansen, medlem af Revisor-

kommissionen 

Reza Norouzi Ghazvini (RNG): Jeg er jo i gang med at skrive denne afhandling, for at finde ud af hvilke for-

dele og ulemper der er ved den danske måde, til at blive SR på. For at derved kunne sammenligne selve ud-

dannelsesprocessen med USA og Tyskland – for at se om vi kan lære noget af den tyske eller amerikanske 

metode, og for at se om vores proces i Danmark er god nok. 

Så jeg vil lige høre, din arbejdsrolle i dag, hvad går den ud på? 

 

Jan Bo Hansen (JBH): Jeg er Reputation & Risk leder i Deloitte. 

 

RNG: Eksamenerne til SR, er egentlig delt op i tre dele. En A på to timer, B på 6 timer og C på 4 timer. Hvad 

synes du om den nye form for eksamen er der kommet, i forhold til den der var ved den gamle struktur? 

 

JBH: Jeg vil sige, at der er både fordele og ulemper. Jeg sad ikke selv i Revisorkommissionen da man lavede 

betænkningen der ledte frem til den nye struktur. Det der var årsagen til, at revurdere revisoreksamen var 

de høje dumpeprocenter. Udgangspunktet var, at pensum var blevet så stort, at det var svært for kandida-

terne, at have de fornødne arbejdsopgaver at beskæftige sig med, som man i realiteten kunne risikere at 

komme til i eksamen i. Derfor var det bedre, hvis man kunne prøve at dele eksamen op så man kunne tage 

det mere som et hækkeløb, i stedet for et højdespring. Der er fordele og ulemper ved den nye metode. 

Fordelene er jo, hvis man bruger eksamen som intentionen var, nemlig at man ikke nødvendigvis skulle 

tage alle modulerne på én gang, men sprede det over to eller tre år. Så tror jeg det er lettere at få overblik-

ket over de problemstillinger der bliver stillet i hver af de tre moduler, og derfor burde beståelsesprocen-

terne blive højere. Ulemperne er, hvis man ikke anvender det sådan, men derimod går op i to eller alle tre 

moduler på samme år, så er det matematisk og statistisk sådan, at så bliver dumpeprocenterne højere. 

Fordi det der er ulempen ved den nye metode, er at hvis man har en god besvarelse inden for et område, 

kan den ikke ligesom modvirke en dårlig besvarelse inden for et andet område. Så sammenlagt bliver dum-

peprocenterne simpelthen højere, hvis man går op i alle tre moduler på en gang. Det så vi også tydeligt 

sidste år i eksamen; der var høje dumpeprocenter. Men hvis man så på dumpeprocenterne i de enkelte 

moduler, var de faktisk på niveau med tidligere. 
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RNG: Før var den delt op i to dele med 8 timer på to dage, hvor man kommer op i alle emnerne på samme 

tid. Var det en fordel, at man så kunne være svag i for eksempel etik-delen, og så kunne hive nogle ekstra 

point hjem i erhvervsret? 

 

JBH: Ja, det var det der skete. Man kunne blive godskrevet, hvis man lavede en rigtig god besvarelse inden 

for erhvervsretsdelen, så kunne den trække den dårligere besvarelse op i etikdelen. Selvfølgelig under for-

udsætning af, at man ikke lavede nogle helt graverende fejl som gjorde, at vedkommende simpelthen ikke 

kan komme ud og praktisere bagefter. 

 

RNG: Kunne man forestille sig, at man nu får en mere komplet statsautoriseret revisor, inden for alle felter-

ne? Modul A dækker etik og uafhængighed, B dækker påtegninger og C dækker erhvervsret og skatteret. 

Kunne man så forestille sig, at man er mere komplet og mere kompetent inden for hvert område nu, i for-

hold til før, hvor man netop kunne lave nogle småfejl, men være bedre på en anden del? 

 

JBH: Man kan i hvert fald sige, at der er en større sikkerhed for, at man ikke får nogen der kommer ud som 

ikke har det der skal til, inden for de enkelte områder. Om man er mere komplet, ved jeg ikke. Man kan 

sige, at bundniveauet burde være hævet. 

 

RNG: Ser du fordele eller ulemper ved, at der kun er tre forsøg? I USA kan man gå op til eksamen så mange 

gange man nu vil. 

 

JBH: Nej, jeg synes der er fordele ved at der kun er tre forsøg. Der er også grænser for, hvor mange gange 

man skal håbe på at det går. Hvis man ikke har kunne demonstrere det på tre gange, at man ikke kan det 

der skal til, så tror jeg man skal finde noget andet at lave.  

 

RNG: Nu snakkede vi også lidt om dumpeprocenterne. Ser du det som værende et problem, at det er så 

svært at komme igennem? 

 

JBH: Nej, jeg mener det er meget vigtigt, at vi ikke lemper niveauet for, at sikre at der flere der kommer 

igennem. Det ville være en katastrofe. Med de krav og de forventninger der stilles til statsautoriserede revi-

sorer, berettiget eller uberettiget, der er vi simpelthen nødt til at sikre, at man har et meget højt niveau når 

man kommer ud. Det er også tydeligt at se, i de beståelses og dumpeprocenter der er lige pt., at de er me-

get højere blandt de registrerede revisorer, der forsøger at gå op efter den nye metode. Det vidner bare 
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om, at der altså er niveauforskel og i og med alle kandidater fremover jo hedder statsautoriserede reviso-

rer, så skal vi også sikre os, det samme høje niveau. 

 

RNG: Hvordan kan man sikre det fremover? Nu var det første gang i år, at man brugte den nye metode. 

Hvordan vil man så fremover sikre, at beståelsesprocenterne bliver bedre næste år?  

 

JBH: Det gør man ved at vi håber på at kandidaterne spreder sig, således at man bruger en længere tid på 

at tage den samlede revisoreksamen, og ikke forsøge at presse alle moduler igennem på samme tid. 

 

RNG: Jeg har også læst evalueringen af årets eksamener, hvor at en af de grunde til at beståelsesprocenter-

ne ikke var højere, skyldtes at man mente, kandidaterne ikke havde nok erhvervserfaring. Hvornår synes du, 

at man egentlig har nok erhvervserfaring? 

 

JBH: Det vil svinge meget, fra kandidat til kandidat. Man skal holde fast i, at revisoreksamen er en praktisk 

eksamen. Man skal i realiteten kunne demonstrere at man kan gå ud og praktisere dagen efter man har 

fået sin eksamen. Derfor er det svært at læse sig op til revisoreksamen, man skal i realiteten arbejde med 

det i praksis. Og det er så et spørgsmål om, hvilke opgaver man får mulighed for at arbejde med i praksis, 

inden man går til revisoreksamen. Nogen har en meget varieret dagligdag og arbejder med mange forskeli-

ge ting, mens andre de måske allerede er meget specialiseret og arbejder kun med meget afgrænsede ting. 

Det er klart, de sidste, de vil have det vanskeligt ved at bestå revisoreksamen, fordi det er jo det man skal 

kunne demonstrere: at man kan det hele. Derudover skal man kunne det hele på et praktisk højt niveau. Så 

teoretiske løsninger, de virker ikke til revisoreksamen.  

 

RNG: Nu kommer du netop selv ind på det, den teoretiske del. Ser du at det er et problem, at det ikke er så 

teoretisk anlagt en uddannelse?  

 

JBH: Nej, jeg mener den skal være praktisk. Det nytter ikke noget, at komme med en teoretisk rigtig løsning, 

hvis ikke den er anvendelig i praksis.  

 

RNG: Hvis du havde mulighed for det, hvordan ville du så ændre på uddannelsen? 

 

JBH: Jeg ville ikke ændre på den. 
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RNG: Du er helt tilfreds med, hvordan den ser ud nu? 

 

JBH: Jeg synes ikke, at det som sådan er et kæmpe problem, at vi ikke har meget høje beståelsesprocenter. 

Hvis hvervet er tilstrækkeligt attraktivt, så kommer der flere kandidater der vælger uddannelsen, og der-

med så kommer der også flere igennem i den sidste ende. Det er klart, at hvis vi på et eller andet tidspunkt 

kommer til at mangle autoriserede revisorer, hvilket jeg personligt ikke tror vi gør de nærmeste år – hvilket 

primært skyldes at den mangels udvikling der er, nok vil reducere behovet for statsautoriserede revisorer, i 

takt med at mange af de traditionelle ydelser simpelthen bliver digitaliseret. Jeg læste i avisen her i morges, 

at man måske, som del af det nye regeringsgrundlag, vil revurdere revisionspligten igen, og måske lemper 

helt op til grænsen på 89 mio. kr. i omsætning. Så er det klart, så har vi måske kun behov for færre autori-

serede revisorer, end vi har i dag. 

 

RNG: Så de ligger vel egentlig op til, at det begynder at blive lidt mere ligesom i USA, hvor kun de helt stør-

ste virksomheder bliver revideret? 

 

JBH: Der er ingen tvivl om, at det går i den retning. Hvor hurtigt det går, det vil så vise sig. Jeg tror så ikke, at 

vi når dertil i Danmark, at det kun er de børsnoterede der skal revideres, men jeg tror at der bliver flere 

lempelser for de små.  

 

RNG: Nogle vil så mene, at det arbejdspres der egentlig ligger på revisorerne, eksempelvis i løbet af status 

og også gennem af året, gør at man ikke læser op til eksamen eller ikke forbereder sig til eksamen i løbet af 

hele året, som egentlig er forventet, men at der så forberedes i måneden op til eksamen.  

 

JBH: Det er igen det, at det er meget op til den enkelte selv at tage ansvaret for, hvordan man forbereder 

sig til revisoreksamen. Hvis jeg skal være meget direkte, så er det blevet for meget klasserumspræget, den 

måde man forbereder sig på i dag. Der er ikke så mange der selvstændigt tager det nødvendige ansvar, men 

i stedet siger at de forventer at firmaet laver en eller anden uddannelsesplan, som fortæller at de skal gå til 

så og så mange prøveeksamener. Jeg tror bare, at det er vigtigere at man tager et personligt ansvar og selv 

sikrer at man får den nødvendige forberedelse. 

 

RNG: Du synes for eksempel ikke, at det kunne være en god idé, at indføre midterms, så kandidaterne 

egentlig bliver holdt op på, at der skal læses hele året rundt? 
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JBH: Jamen igen, jeg mener at det er ens eget ansvar. At man indfører en midtvejstest, er lidt en falliterklæ-

ring. Det er jo et signal om, at folk ikke i tilstrækkelig omfang sørger for at forberede sig igennem hele for-

løbet. At tro, man kan læse op den sidste måned, det kan man ikke. 

 

RNG: Kunne du forestille dig, at man så lavede en form for harmonisering, og havde en ensformig uddannel-

se i de største lande, eller verden over? 

 

JBH: Nej. Årsagen til, at jeg ikke tror på det, er at lovgivningen stadigvæk er så forskellig i de forskellige lan-

de, at det ville være stort set umuligt. For så vidt angår regnskabsaflæggelse og selve revisionsområdet, 

burde man jo kunne harmonisere. Det bliver mere og mere harmoniseret. De tilgrænsende opgaver, pri-

mært fra modul C, der er der vid forskel på hvordan lovgivningen er i de enkelte lande, og derfor kan det 

ikke være den samme. 

 

RNG: Kunne du forestille dig, at man så lavede en form for specialisering? At hver kandidat så kunne specia-

lisere sig, og blive SR inden for finansielle virksomheder, offentlig revision og lignende? 

 

JBH: Det kunne jeg godt forestille mig.  

 

RNG: Ville det hjælpe på noget? 

 

JBH: Jeg synes faktisk, at det er en mangel i dag, at der ikke er mulighed for at tage revisoreksamen inden 

for specialiserede områder. 

 

RNG: Du nævner netop, at man skal jo kunne revisionen for alle former virksomheder.  

 

JBH: Og vi ser det jo meget klart i beståelsesprocenterne. De år hvor der er spørgsmål omkring IFRS regn-

skabsaflæggelser og så videre, der er der en bestemt type kandidater der består, og der hvor der er virk-

somhedsordninger og den slags spørgsmål, der er det en anden type kandidater der består. Det vidner bare 

om, at revisoreksamen ikke afspejler den måde man arbejder på i praksis. I hvert fald ikke i de større revisi-

onsvirksomheder. Vi må også erkende, at det jo i langt udbredt grad er det jo de større revisionshuse der 

leverer kandidaterne til revisoreksamen. Det er meget vanskeligt for de helt små firmaer og levere kandida-

ter til revisoreksamen. Det skyldes at man ikke har de arbejdsopgaver der skal til for at kunne komme hele 

aspektet igennem. 
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RNG: Hvordan ligger man op til, at der skal laves en ændring? Er det noget hvor man kigger på beståelses-

procenter? 

 

JBH: Jeg tror ikke, at man ligger op til at der skal laves flere ændringer.  

 

RNG: Men da den nye ændring blev lavet, hvilke tanker blev der gjort? 

 

JBH: Jamen tankerne var, at vi skulle have højere beståelsesprocenter. Det var for vanskeligt for den enkel-

te at gå op i det samlede pensum på en gang. Man skulle have mulighed for at kunne sprede det. 

 

RNG: Det var alle de spørgsmål jeg havde for nu. Tak fordi du gad tage dig tid til dette. 

 

JBH: Held og lykke med det. 
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17. Bilag 6 – Interview med Morten Speitzer, tidligere formand for 

FSR og partner hos Deloitte 

Reza Norouzi Ghazvini (RNG): Tak fordi du vil være med til dette interview.  

 

Morten Speitzer (MS): Jeg vil prøve at svare så godt som muligt. Det er ikke sikkert at jeg kan svare på alt. 

 

RNG: Formålet med min opgave er, at identificere hvilke forskelle der er mellem SR uddannelsen i Danmark, 

Tyskland og USA – for at se om der er noget vi kan lære af tyskerne eller amerikanerne, eller om de egentlig 

skal lære noget af os; om vi i Danmark er på det rette spor. Der var jo det her indlæg på LinkedIn, som Claus 

Bonde kom med, hvor han syntes det var for dårligt at der var så få unge mennesker som blev statsautorise-

rede revisorer. Det lød egentlig meget spændende, og det er egentlig en meget god problemstilling. Om det 

er kandidaterne der er problemet, eller om det er uddannelsen. Det er i overordnede træk hvad opgaven 

kommer til at handle om.   

Hvad er din arbejdsrolle i dag? 

 

MS: Jeg er partner i Deloitte, og arbejder med kunder. Jeg er almindelig linjepartner med ansvar for en 

række kunder. 

 

RNG: Eksamenerne i den nye struktur er jo delt op i tre dele. Hvad synes du egentlig om den nye form, i for-

hold til den gamle form? Den gamle form var jo to dage med 8 timer i hele pensum. Hvor det nu er delt op i 

tre områder, af kortere varighed.  

 

MS: Præcis. Jeg synes egentlig, at det er en bedre måde at gøre det på, forstået på den måde at du har, 

som du nævner, de tre moduler. Altså modul A, B og C, hvor man måske, når man skal forberede sig, i høje-

re grad kan fokusere på det enkelte område. Hvor det i den gamle var de der to dage og 8 timer per dag 

som du nævnte, og der var det jo det hele man skulle op i. Hvis man så var uheldig og ikke bestå, så var det 

hele molevitten om næste år. Det vil sige, så skulle man starte forfra med ”pensum”. Man skal i hvert fald 

forberede dig på hele stoffet en gang til. Hvor jeg synes denne her er mere fleksibel, forstået på den måde 

at hvis man skulle være så uheldig at dumpe i et eller to af modulerne, så er det kun det modul du ikke be-

stod, som du skal igennem igen. Baggrunden for at lave det om, var jo netop at man i måske højere omfang 

kunne have en fleksibilitet i sin karriere. Altså, hvis det nu måtte passe at du havde en pause eller at det 

passer kun med at jeg tager det her modul i år, så kan du egentlig gøre det. Så tager man måske et modul 
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næste år og så fremdeles. Nu ved jeg godt at den er lagt an på at allerede efter et år, der går man så op i 

modul A og B, og så efter andet år, tager du så modul C. Men det betyder jo ikke, at man kan gøre det an-

derledes, det er der ikke noget der er til hinder for. 

 

RNG: I USA er det jo sådan, at så snart man har gennemført den første eksamen, skal de resterende gen-

nemføres på 18 måneder, ellers mister man sine credits. Sådan er det ikke i Danmark? Der fortsætter ens 

credits? 

 

MS: Det gør de faktisk. Jeg må erkende, at der jo er en forældelse, men den er jo på flere år, så du render 

typisk ikke ind i det problem. 

 

RNG: Så kan man sige, at der er det bedre at man selv kan bestemme hvor længe den skal vare og hvordan 

man vil tage den? 

 

MS: Ja. Det jeg så vil sige, når du så sammenligner det med den amerikanske CPA, så er den lagt an på en 

helt anden måde. Og typisk vil gennemsnitsalderen, som jeg husker det, for en færdig CPA i USA er måske 

25 år – måske endda lidt mindre. Men deromkring. Hvis man kigger på en dansk SR, så er vi på den anden 

side af 30 – 32 tror jeg faktisk gennemsnitsalderen er i dag. Det kan godt være at den er en anelse højere. 

Så kan man så diskutere, hvorfor det? Er det fordi vi bare går senere i gang i Danmark, eller er det fordi vi er 

dummere og dumper flere gange? Man skal bare huske på, at den danske er jo en kandidatgrad og det er 

den amerikanske ikke. Ikke at den på nogen måder er dårligere, det tror jeg ikke at den er. 

 

RNG: Det er netop det jeg ville komme ind på. I Danmark skal man igennem en CMA før vi kan blive indstillet 

til en SR uddannelse. Hvor man i USA bare kan tage sin bachelorgrad og så kan man starte på sin CPA der. 

Nu var du selv inde på det med, at man skal læse op som kandidat. Nogle mener, her eksempelvist Sumit 

Sudan, mener at på grund af det arbejdspres der ligger på en revisor, der har vi jo vores statusperiode – og 

der er mange timer vi skal ligge i arbejde. Der mener han, at nogle af kandidaterne måske vil undlade at 

læse i løbet af året, og så kun læse op i den måned op til eksamen. Ser du ikke det som værende et problem? 

 

MS: Jo, og det er jo ikke meningen. Jeg tror jeg kom til at sige før, at det var en kandidatgrad – men det jeg 

mente var, at man skal have en kandidatgrad for at kunne blive indstillet til uddannelsen. Det der jo er me-

ningen med netop SR-eksamen er jo, at det er en praktisk prøve. Det er jo ikke en CMA eksamen om igen, 

så det er jo en praktisk prøve. Derfor det med at sidde og læse op til en eksamen, jo der er måske nogle ting 
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man skal have pudset af, men i bund og grund er det noget man skal kunne ud fra det arbejde man laver i 

dagligdagen.  

RNG: Måske ville det hjælpe at indføre midterms i stedet for nogle af de obligatoriske opgaver, som man i 

realiteten ikke skal bestå, men man kommer igennem den for at se hvordan eksamen er bygget op hvad 

angår tidspres og lignende. Ville det være en idé at indføre midterms, og så sige at den egentlig skal bestås, 

men niveauet er lidt lavere, så man får et bedre pres på sig selv, så man bliver holdt op på at man skal læse i 

løbet af året, man skal tage sig tid til det, man bliver nødt til at skære lidt ned på sit kundearbejde. 

 

MS: Altså som en del af SR forløbet? 

 

RNG: Lige præcis. I stedet for at have en obligatorisk opgave, som nogle ikke vil tænke så meget over, bru-

ger lidt mere tid og lignende, så i stedet indføre midterms i lidt af de samme moduler man skal til eksamen i. 

I lidt kortere tid, men samme emner, så man ved hvad man kan risikere at komme op i.  

 

MS: Der vil jeg jo sige, at det da er en idé. Men omvendt vil jeg sige, at det man jo så fra vores branchefor-

enings side har gjort, er jo at man kører det her SR Akademi, som i bund og grund indeholder en række 

prøveeksamener. Jeg kan ikke huske hvor mange der er undervejs, men der er faktisk nogen. Og i bund og 

grund er det jo så lidt det der skal fange op på det du måske er inde på. Så er jeg med på, at det så ikke er 

en del af selve SR eksamen og forløbet, så er det noget en privat organisation – eller brancheforeningen 

sådan set, stiller til rådighed. Og som jeg husker det, at dem der kører i SR forløbet, gerne vil gå op til og 

bestå denne her eksamen. Der er det jo stort set alle der kører igennem det her SR forløb. Det må et eller 

andet sted vidne om, at det er noget som man tillægger værdi og som må forøge ens chancer for, i sidste 

ende, at bestå eksamen. Der ser jeg måske mere det, som værende den måde at gøre det på. Jeg kan godt 

se det du siger, men det er jo under Erhvervs- og Vækstministeriet man administrerer eksamenen, Revisor-

kommissionen sådan set. Hvis de skulle gøre det her, så er det pludselig også et spørgsmål om ressourcer, 

som det offentlige skal stille til rådighed – og det tror jeg simpelthen ville være en stopklods. Det kan man 

selvfølgelig se bort fra, eller forudsætte, at hvis man nu forestillede sig at man havde ressourcerne, kunne 

det her så være en idé. Det kunne det måske nok. 

 

RNG: Nu sad du som formand i FSR, dengang den nye struktur blev til. Hvordan oparbejdede I ændringen? 

Hvordan startede det hele med, at nu skulle strukturen ændres? 
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MS: Jamen det var jeg jo meget tæt på selv. Det startede på en konference tilbage lige efter sommerferien i 

2009, hvor man mødtes. Dengang var der to brancheforeninger i Danmark; der var registrerede og autori-

serede. Der indkaldte man til en konference omkring den fremtidige uddannelse til godkendt revisor, som 

jo er det begreb man bruger i EU – og det var også i forbindelse med at man lige havde fået 8. direktiv og alt 

det her – og hvordan skulle man håndtere det. Skulle man stadigvæk have to uddannelser i Danmark, eller 

skulle man sigte mod én. Det var der en høring om, hvor politikere deltog, embedsmænd, repræsentanter 

for Revisorkommissionen og også fra det der dengang hed Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, altså Erhvervs-

styrelsen i dag. Der blev truffet en konklusion på dette møde, at man sagde, at det man havde på autorise-

rede revisorer, det høje faglige niveau, den faglige standing du har i samfundet, det var vigtigt for alle. Så 

det var niveauet. Det syntes de registrerede revisorer også, selvom deres niveau i forhold til 8. direktiv, der 

levede de op til minimumskravene, som ikke var en kandidat, men en halv kandidat. Altså, så vidt jeg hu-

sker, så skal du bestå de obligatoriske fag, men du behøvede ikke at skrive en kandidatafhandling og du 

behøvede heller ikke de fire valgfag. Så kan du med det, på papiret, indstilles til uddannelsen for registreret 

revisor eksamen – og det var der mange der gjorde. Der hvor de registrerede begyndte en debat, var hvor-

for skulle Danmark gå foran direktivet – for det gør vi jo faktisk. Vi ligger os over direktivets regler. Det gør 

vi stadig i dag. Der synes man også fra myndighedernes side, at det var fint nok at have det her høje niveau, 

som det jo er. Så der startede det, kan man sige. Der blev truffet en konklusion, at vi skulle have en en-

hedsuddannelse, altså én vej frem, og så skulle det være på et højt fagligt niveau. En fuld CMA ville være 

kravet, og man ville ikke sænke kravene når man gik op til SR eksamen.   

Så gik vi hjem, de to brancheforeninger gik hvert til sit, men faktisk kort tid efter, kom vi i dialog med hin-

anden, hvor vi lavede et fælles oplæg. Vi lavede det vi kaldte et diskussionspapir hver især. De kaldte vidst 

deres for en grønbog og vi kaldte vores et white paper. Men det er også lige meget. I bund og grund sagde 

vi det samme. Der var nogle nuancer, men i bund og grund sagde vi det samme. Det kiggede lovgiver på, og 

så gik man ellers i gang med alle de ting vi påpegede vi synes var uhensigtsmæssige, ved uddannelsen. 

Dumpeprocenten var for høj syntes vi, og kan man gøre noget ved det? Alderen omkring hvornår man bli-

ver færdig syntes vi også var et problem – den var simpelthen for høj. Vi ville gerne have folk hurtigere 

igennem, uden i øvrigt at sænke det faglige niveau. Der begyndte man også fra lovgivers side, at kigge lidt 

på, om man kunne lave eksamenerne om – forløbet om. Og for at gøre en lang historie kort, så endte det så 

med det oplæg som vi har i dag. Mere eller mindre. Hvor man tidligere skulle vente de der to år før man 

kunne gå i gang med eksamen – nu kan du sådan set allerede gå til eksamen i de første moduler, A og B 

efter et år. Så der skar du et år af. Så man kunne gå tidligere i gang med at gå til eksamen. Det med dumpe-

procenterne, der sagde lovgiver til os, det må I jo arbejde med i firmaerne. For det må jo være den måde I 

forbereder kandidaterne på. Der vil du jo muligvis også vide at det vi har gjort, og også nogle af de andre 
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store firmaer i hvert fald har gjort, kigger lidt mere kritisk på, dem vi indstiller til at kunne gå op til eksamen. 

Der skal vi være sikre på, at de har en rigtig god chance for at bestå. 

 

RNG: Hvad kigger man på, når I for eksempel indstiller nogen til eksamen? 

 

MS: Der er et interview, igennem ABS herinde, mærker efter om man virkelig er opsat på det her, og ved du 

hvad der skal til. Vi kører også nogle prøveeksamener, hvor man ligesom kigger på, består du de her ting. 

Har du det rette faglige niveau – og er du klar til det. 

 

RNG: Og det er nogen som for eksempel Deloitte selv laver? 

 

MS: Ja.  

 

RNG: Så I så egentlig at det var et problem, at den var så svær, med hensyn til dumpeprocenten? Men hvor-

dan synes du den nye struktur har hjulpet på dumpeprocenterne? 

 

MS: Det kan vi ikke se endnu.  

 

RNG: Hvornår begynder man at kunne se det? 

 

MS: Jeg vil da håbe, at man ser det her inden for de næste par år. Du vender jo ikke sådan en udvikling her i 

løbet af et enkelt år. Dem der gik op til den, efter den nye eksamensform, der var det jo første gang sidste 

år. Og det var jo nogle der havde været igennem det gamle SR Akademiforløb, der var indrettet på den 

gamle eksamen, så det var sådan lidt en prøveovergang. Så dem der kommer op efter det reelle forløb og 

har forberedt sig på den rigtige måde, hvis man kan sige det, det er faktisk dem der går op nu her til august. 

Så der vil man bedre kunne afkode, om det har haft en effekt at have lavet strukturen om. Om det hjælper? 

Det ved jeg ikke. Det håber jeg. Jeg synes det er ærgerligt, at når man kigger på den samlede beståelsespro-

cent, når man ligger den skriftlige og den mundtlige del sammen, så ligger man og roder rundt på en par 30 

%. Og det er ikke godt nok. Det er det simpelthen ikke.  

 

RNG: Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man ikke skal slække på kravene i forhold til at man jo skal have et 

højt niveau som statsautoriseret revisor. Alle revisorer er jo offentlighedens tillidsrepræsentanter, og SR’en 

skal jo gå ind og vise at revisionsopgaven har et vidst kvalitetsniveau. Derfor kan man jo ikke bare sige, at så 
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gør vi det bare nemmere ved at halvere pensum, så vi kan få en masse igennem. Men hvad kunne man el-

lers gøre? Nu hører jeg sådan i krogene, at der så er mange der går på pension og at det begynder at blive 

en mangelvare. Ikke at det er kritisk, men det begynder at blive en mangelvare at have statsautoriserede 

revisorer. Hvordan kan Revisorkommissionen og interessenterne hjælpe på det, uden at slække på kravene. 

 

MS: Nej, du har jo ret i, at det begynder at blive en mangelvare. Og vi skal ikke slække på kravene, det 

hjælper jo heller ikke. Det du skal tænke på er jo, at du som autoriseret revisor, efter nogle år vokser ind i 

en tung rolle. Det vil sige, når du er ude og drøfte svære problemstillinger med virksomhederne, så er det jo 

med direktionen og bestyrelsen – så dem skal du jo kunne matche, der skal du kunne tale i øjenhøjde. Og 

hvis de ikke ser dig som det rette modspil, så duer det jo ikke. Så du skal og er nødt til at have den standing 

som vi har i dag, og det har vi stadigvæk, og det skal vi holde fast i. Omvendt har du jo også fuldstændig ret 

i, at hvis man kigger ind i bare sådan noget så simpelt som demografi, hvor mange er det så inden for bran-

chen der går på pension inden for de næste 5 år. Det er måske 20 %. Så kan man altid diskutere om nogen 

skal blive længere tid på arbejdsmarkedet eller ej. Men alt andet lige, så er det en stor del af de godkendte 

revisorer som vi har i dag – og der bliver ikke udklækket ligeså mange som der ryger ud. Så får du måske 

sådan en ubalance – og det er heller ikke hensigtsmæssigt. Plus det forhold, at man får nogle mindre årgan-

ge. Plus det forhold at når man kigger ind i vækst, så har vi nu i mange år i Danmark ligget og stort set ikke 

haft nogen vækst. Men hvis vi begynder at få en vækst, hvad betyder det så? Jamen det betyder, måske at 

en lang række af de unge mennesker som tidligere søgte ind på CMA, nu søger ind på andre studier. Det 

man har set igennem mange år, så viser historien at når det går dårligt eller når der er krise, hvor søger de 

unge så typisk hen? Så søger de, ikke alle, ind på de uddannelser hvor der er en stor jobsikkerhed. Og det 

har jo CMA jo været. Arbejdsløsheden for en færdiguddannet CMA’er er jo 0. Det kan godt være den er 1, 

men det svarer til 0. Omvendt, når du så har vækst, så er det sværere for CMA studiet at hive folk ind til den 

uddannelse. Så er det nogle andre ting man vil. Så vil man være cand.merc’er i international handel. Så i det 

øjeblik at vi får væksten tilbage på sporet i Danmark, så starter problemet med at få de unge mennesker ind 

til faget. Fordi, hvor fedt er det at stå og flagre med et argument ”efter din beståede CMA, skal du nok reg-

ne med at det tager dig en 6-7 år før du er autoriseret, og så skal du i øvrigt regne med at risikoen for at 

dumpe, den er relativ stor”. Det er jo ikke det bedste salgsargument.   

Hvad kan man så gøre, hvis jeg må vende tilbage til den. Jeg tror godt man kan arbejde mere på de opgaver 

der bliver stillet. Både til de mundtlige og til de skriftlige. At man er mere spids på, at man er inde på kerne-

kompetencerne man skal teste vores kandidater af. Jeg synes stadigvæk at man hører dem der har været 

oppe, eller de opgaver jeg selv har læst igennem der bliver stillet, at der bevæger man sig ude i periferien. 

Det er blevet bedre, men jeg synes godt at man kan skære det endnu mere til, så det er kerneområderne. 
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Det er dine holdninger på det etiske og det uafhængighedsmæssige – det er det at den virksomhed du skal 

revidere, at du forstår hvilke risici der er og hvordan disse adresseres. Og så selvfølgelig også regnskabsrap-

porteringen og de problemstillinger der er der. Så kan vi diskutere om man skal eksamineres i skat og det 

ene og det andet. Jeg ved det ikke. Det nogle har talt om, det er at om det er relevant at holde fast i en 

eksamen, der hedder statsautoriseret revisor. Eller skal vi begynde at have nogle forskellige specialer? Den 

var faktisk også oppe, som vi afviste lidt, fordi vi ikke kunne overskue det. Vi har en lille snært af det i dag, 

hvor du kan sige at skulle du være autoriseret inden for SMV virksomheder, børsnoterede, finansielle, CSR – 

sådan kunne man have en række forskellige. Var det noget man skulle gå i retningen af, så du egentlig spe-

cialiserer dig allerede på det punkt at din uddannelse. Det kan der være mange gode argumenter for, netop 

at man bliver bedre i dybden, og ikke smører for tyndt ud over brødet, og man så bliver rigtig god til det 

man har specialiseret sig i. Der tror jeg også at man i højere grad vil kunne fokusere, og at sandsynligheden 

for at bestå også er højere, fordi du kommer ikke ud i de her marginalområder. Det der taler imod, det er at 

det er Danmark. Vi er et lille land og det at kunne have en kompetence inden for et område og have en 

kritisk masse på de opgaver man skal have for at få den kompetence, det tror jeg bliver svært. Vi har en lille 

snært af det her i dag, det finansielle områder, altså banker, forsikringsselskaber og pensionsselskaber. Det 

er så en overbygning på din autorisation, hvor man kræver en særlig certificering fra Finanstilsynet. Det 

smager jo lidt derhenad, at man har et krav inden for det her – at der skal du altså kunne noget særligt. 

Kunne man vende den rundt og sige at den skal du have allerede fra når du uddanner dig til at blive autori-

seret? Så er det det du får dine kompetencer i, og du bliver prøvet i det. Det kan godt være at det kommer 

op igen. 

 

RNG: Mit afsluttende spørgsmål var netop, om man kunne forestille sig, at der kom en form for specialise-

ring. Men som du siger, at det så bliver specifikt. I stedet for at gøre det så specifikt, så have et grundforløb. 

Nærmest dele uddannelsen op i to dele – så man har et grundforløb hvor man har uddannelsen i det brede, 

men så selvfølgelig i et lidt lavere niveau, så man kan vise at man kan det hele, og at det ikke kun er én ting 

man er god til, men at man har kompetencerne inden for det hele. Men der hvor ens kernekompetencer 

ligger, vil så være autorisationen, som så vil være ens speciale. Det kunne eksempelvis være finansielle virk-

somheder, CSR, offentlig revision og så videre. 

 

MS: Det kunne man godt forestille sig. Den model var faktisk oppe og vende i de overvejelser, som man 

havde dengang. Om man skulle lave en form for byggeklodser, som det lidt er i dag med modul A, B og C. 

Det er det bare ikke til den mundtlige, hvor det er det hele. Om man kunne lave et eller andet, hvor du var 

på et andet niveau – og det man talte om dengang omkring ”det andet niveau”, det ville man gerne have at 
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det svarede til en registreret revisor. Hvis jeg så ønskede at specialisere mig, så kunne jeg gøre det, og der-

ved tage nogle flere moduler oveni. Jeg synes da at tanken er fin nok, så man kan have forskellige bygge-

klodser og derved sammensætte sit eget forløb. Så længe at det ikke går ud over kvaliteten og niveauet. 

Det var da en interessant tanke at arbejde med.  

 

RNG: Jeg tænkte nemlig, at med hensyn til niveauet, kunne man til specialiseringen hæve niveauet, fordi 

man jo godt ved hvad det er man kommer ud for hvad angår spørgsmål og problemstillinger, hvad det er for 

nogle ting man skal vide. Hvis man så hæver niveauet der, så skal man bare være knivskarp på det, så man 

stort set ikke skal sætte en fod forkert. På den måde opretholder man vel det høje niveau der er. Man går 

ned på niveauet på noget af det – men til gengæld går man op i niveau på andet. 

 

MS: Jeg er helt enig. Og jeg synes faktisk at det gælder i dag. Eller det var en af de ting jeg selv sagde da vi 

sad med det. Jeg tror at kvaliteten i kandidaterne vi får ud, vil være højere efter det nye system i forhold til 

det gamle. Når man forbereder sig til eksempelvis modul A, etik og uafhængighed, så kan du 100 % fokuse-

re på det, og du kommer ud i alle hjørner af det, fordi du ved at det kun er det område jeg skal være 100 

meter mester i den dag, og ikke alt det andet. Det samme gælder modul B, hvor du har revision og regn-

skab, og så er der modul C som er denne her opsamlings ting. Skat er jo i sig selv ikke bare skat. Det er per-

sonskat, det er udstationeringer, virksomhedsskat, sambeskatning – jeg tror de har skåret ægtefællebe-

skatning og dødsbobeskatning væk. Jeg har godt set, at man spørger om noget meget specifikt, omkring 

hvordan nu det sker, når en medarbejder er flyttet til Polen og hvordan er det lige med, hvor længe ved-

kommende skal være der og lignende. Der synes jeg selv, at den del er de færreste der sidder med det. Hvis 

det er de større firmaer, så er det skatteafdelingerne der sidder med det, og hvis det er de mindre firmaer, 

så er der en person som har det som kernekompetence og så er det den man går til. Der synes jeg ikke at 

eksamensformen endnu reflekterer den måde man arbejder på. Men inden for denne struktur vi har, kan 

man sagtens tilpasse det. Som jeg sagde før, er det måske mere omkring de opgaver der bliver stillet og 

stille et større krav til hvordan de bliver udformet. Det er en stor opgave, at lave sådan en opgave til sådan 

en eksamen, men der er også relativt store frihedsgrader til dem der så stiller opgaven – hvad det er de vil 

spørge om. Og der kunne jeg godt tænke mig, at der kommer mere struktur på det – ikke at der er dårlig 

struktur på det i dag, men at der kommer mere styring på det, for det ville også hjælpe kandidaterne. Hvis 

du tager det amerikanske, så er vi jo ovre i et andet ekstreme, der er meget af det jo multiple choice. Og 

der skal du så sidde og krydse nogle felter af, og der er det så automatiseret. Og den vej synes jeg ikke vi 

skal gå, for på nogle områder kan man næsten sige at det bliver en gættekonkurrence. Hvorimod, hvis du 
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giver en kandidat en problemstilling og beder vedkommende om at løse den med sine ord, og hvordan ved-

kommende ville gribe det an. Det udfordrer jo mere det kreative intellekt. 

 

RNG: Især hvis man går ud og tænker ud af boksen og har en anden tilgang til hvordan tingene skal gøres.  

 

MS: Ja det kunne jo være at der var en genial idé, som ingen havde tænkt over, eller en god måde at gøre 

det på.  

 

RNG: Men er det så en fordel eller ulempe at der kun er de tre forsøg til eksamen. I USA kan man dumpe den 

så mange gange man lyster, så længe man bare består i sidste ende. 

 

MS: Jeg vil sige, at tre forsøg er sådan noget historisk. Alle gode gange tre. Der ligger ikke noget i, hvorfor at 

det er tre. Sådan er det bare.  

 

RNG: Sådan er det også for eksempel på bacheloren og på kandidaten.  

 

MS: Og det gennemsyrer nok også hele vores system i eksamen generelt. At man har de tre forsøg, og hvis 

man ikke kunne det, så var det nok ikke det rigtige du havde valgt. Hvis jeg blev spurgt, så ville jeg være 

rimelig fleksibel over, om det skal hedde tre moduler eller om man skal dele det mere op i nogle mindre 

bider, for eksempel en del 1 og en del 2. Man skal nok også bare passe på, at man ikke skal igennem mange 

eksamener lige pludselig, og man skal igennem alle eksamenerne for at blive statsautoriseret revisor.  

 

RNG: Hvis man deler det op, så har man jo først delt den op fra to til tre dele med hvert sit emne. Så hvis du 

deler det endnu mere op, så forventes der vel også det mere til hver besvarelse.  

 

MS: Det gør man nok, fordi nu kan du fokuserer på dét der, inden for det lidt snævre område. Og som du 

også selv helt rigtigt var inde på tidligere, så skal man nok ikke træde for meget forbi – eller slet ikke – før 

man så dumper. Så den balance er der naturligvis i det.  

 

RNG: Så handler det vel meget om at skulle finde ud af hvad der hjælper mest, uden at sænke niveauet, men 

stadigvæk at få folk igennem uden at tillægge yderligere pres. Så det er vel en meget stor proces man skal 

igennem? 
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MS: Det vi jo sådan billedligt talt brugte, om den gamle form var, at det var et højdespring. Det var all in på 

de to dage, og der var højt op. Kom du så over, så var du sådan set igennem. Hvor det andet måske er mere 

et hækkeløb, hvor du skal over flere hække – til gengæld er de ikke så høje. Så det burde måske være lidt 

mere overkommeligt. Dermed ikke sagt, at vi har ramt skiven 100 %. Jeg tror den er inden for skiven, men 

om den sidder helt ude eller om det er helt inde i midten, det ved jeg ikke. 

 

RNG: Det skal vel tilrettes, og det gør man jo hele tiden med uddannelser. Bare se på CMA’en, den er blevet 

rettet til mange gange, og nu endnu engang rettet til med at opdele tingene. 

 

MS: Ja nu deler du jo fagene ind i revision og regnskab del 1 og 2, skatteret og erhvervsret bliver også delt 

op i del 1 og 2. Så er der så nogle fag, som man så bare tager ud – her var det ledelsesinformationssyste-

mer, som bliver gjort til et valgfag. Og det er jo fordi man lytter til de studerende. Der er inde på CBS et 

aftagerpanel, hvor jeg selv sidder, hvor man et par gange om året mødes. Det er så med Kim Klarskov Jep-

pesen, Thomas Riise, Ole Fris og andre fakultetsledere. Der lytter de jo meget til firmaerne, og hvilke ting vi 

lægger vægt på i dagligdagen, er der noget der virker, er der noget der ikke virker. Og jeg tror at sådan en 

som ledelsesinformationssystemer, var måske ikke lige det fag man synes var det mest relevante. Det er 

blevet sagt igennem nogle år, og nu betyder det så, at dem som interesserer sig for det, kan tage det som 

et valgfag. Så det er rigtigt, man lytter jo til brugerne også – og på samme måde skal man jo også lytte til 

brugerne her, altså hvad synes vi om den der eksamen. Det foregår nok her igennem vores brancheforening 

og i den bestyrelse der sidder der, hvor repræsentanter fra alle de større firmaer sidder, men også nogle fra 

de mindre. Her bliver sådanne ting også drøftet, om det virker eller ikke virker. Er der nogle ting vi skal 

presse på over for lovgiver, med hensyn til uddannelse, som måske kan gøres på en anden måde. Der sid-

der Lars Kronow så nu i bestyrelsen og det er et tema også. Jeg ved ikke om det er oppe nu, men det er et 

tema.  

 

RNG: Kunne du forestille dig, at man lavede en form for harmonisering, og fik ensformig SR uddannelser i de 

større lande? 

 

MS: Jamen ligesom det gælder inden for harmonisering i de andre områder, så hvis vi starter med EU. Så 

har man jo et 8. direktiv, der fastsætter kravene. Men det er minimumskrav, så de enkelte lande, som det 

gælder på så mange andre områder desværre, så er der nogle lande som har lov til at sætte højere krav, og 

det er der så nogle der gør, ud fra mange forskellige betragtninger. Fordi man måske synes at niveauet er 

for lavt. Det er en lav fællesnævner der er valgt i direktivet, og det vil vi ikke, derfor lægger vi ovenpå. Men i 
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bund og grund er det jo overimplementering, og det kan man jo så mene om som man vil. Men et eller 

andet sted får du netop ikke harmoniseringen. Og det strider jo også lidt imod arbejdskraftens frie bevæge-

lighed. Hvis du er autoriseret i Spanien og så vil bosætte dig i Danmark, kan du så bare overføre din autori-

sation og så begynde og skrive under? Det kan du jo ikke. Så skal du op til en test og blive testet, og der skal 

du så testes i nogle særlige danske forhold, herunder selskabsret og andet der er særligt for Danmark. Det 

vidner jo bare om, at vi siger at vi er inde i EU, men på mange områder så er vi ikke harmoniseret.  

 

RNG: Men det gælder vel de fleste lande? 

 

MS: Ja det gør det jo. Jeg kunne sagtens se at det var en god idé at have et fælles niveau. Så vidste man 

hvad det var. 

 

RNG: På revisions og regnskabsdelen har vi jo stort set de samme standarder vi lever efter. Skat og selskabs-

ret bliver lidt noget andet, og mere individuelt op til de enkelte lande. Så det bliver igen et problem, fordi så 

skal man, som vi snakkede om under specialisering, lave noget grundforløb og derefter noget special audit 

inden for de juridiske dele.  

 

MS: Så det er jo nok meget drevet ud af, hvordan den nationale lovgivning er. Men altså hvis man forudsat-

te at de nationale lovgivninger var harmoniseret fuldstændig inden for EU, så ville det jo give god mening 

kan man sige, at man også havde de samme krav. De må bare ikke være for lave. Vi hævder jo i Danmark, at 

vi ligger i hvert fald ikke i bunden, vi ligger nok i toppen. Tyskland har vel også relativt strenge krav, som jeg 

husker det. Så vi ligger i hvert fald nok i toppen, der hvor kravene er højest. Det synes jeg også vi skal ved-

blive med at være. Det betyder så bare, at nogle andre så skulle hæve sig. Og det er ikke noget du gør på en 

dag. Det tager jo år at dreje sådan en udvikling og vænne et land til at forstå at der nu er hårdere krav, en 

anden eksamensform hvor vi stiller nogle andre krav.  

 

RNG: Der kan man allerede se, med den nye struktur, nogle tilpasninger inden for kort tid. 

 

MS: Det er nok forventeligt. Som jeg sagde før, så har man ramt skiven. Jeg tror at grundstrukturen virker 

rigtig, men om der er behov for yderligere tilpasning, så ja bestemt. Jeg kan ikke lige sætte finger på hvad 

det skulle være, men det vil der være.  
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RNG: Men så til det sidste. Hvis du havde muligheden for det – nu har du haft muligheden for det en gang, 

men hvis du havde muligheden for det igen, ville du så lave nogle ændringer på den struktur vi har nu?  

 

MS: Jeg ville nok gerne have at man oftere kunne gå op til eksamen. Det havde vi faktisk en dialog om, og 

det lykkedes så kun på den skriftlige eller den mundtlige, jeg kan ikke lige huske hvilken. Men gerne flere 

gange om året, så man ligesom kan få afgjort i sin karriere, om det er denne her vej man skal gå, og det 

handler nok også om ens alder. For jeg tror på at, i bund og grund, når man går op til eksamen og dumper 

en eller to eller tre gange, og der så går to, tre eller fire år – du bliver ikke bedre fagligt. Tværtimod. Du 

kommer længere væk fra din CMA, så det at man hurtigt vil kunne få afklaret. Nu dumpede du desværre 

dette modul, men kom igen om en måned, så tager vi den igen. Du er jo forberedt og du er jo klar. Dumper 

du så der, jamen så kan du komme igen måneden efter. Så kan vi få det klaret.  

 

RNG: Ville det ikke være et problem, som vi snakkede om tidligere, at så skulle man finde nogle ressourcer til 

at afholde eksamenen? 

 

MS: Det har du fuldstændig ret i, for det kræver et apparat der kan understøtte det. Og det vil jo være Er-

hvervsstyrelsen, kommissionen eller andet. Det du så omvendt kan sige det er, at jo det er rigtigt at det 

kræver nogle ressourcer, men denne her kandidat ville jo så komme igen om et år, så skal vi jo stadigvæk 

have én mere igennem systemet. Så det er måske mere timingen i det. Så det er ikke en dobbelt op eller 

triple op. Men det vil selvfølgelig kræve mere, fordi man skal mødes lidt oftere. Omvendt så er det færre 

kandidater man skal eksaminere. Det tror jeg vil være en stor fordel. Og det kunne gøre at man som kandi-

dat bedre kunne overskue det her. For mange sidder også og regner på, at de dumper en til to gange, og 

det er der nok mange der indkalkulerer, og så er det måske et år ekstra eller to år ekstra, tre år ekstra. Og 

det synes jeg er ærgerligt, for det er mange ressourcer der går til spilde der. For hver gang skal man lidt 

tilbage og genbesøge litteraturen, man skal mentalt også indstille sig på det, man tager fri fra arbejde og så 

i en periode for ligesom at få fokuseret. Og hvis du kunne komme igen om en måned til noget, hvor du i 

bund og grund har lavet forberedelsen så er det jo ikke så krævende. Det ville jeg være klar fortaler for.  

 

RNG: Det var hvad jeg havde. Du må have mange tak fordi du tog dig tid til disse spørgsmål! Det var en 

fornøjelse! 

 

MS: Det var så lidt, og i lige måde! 
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18. Bilag 7 – Interview med Gunnar Tessin, statsautoriseret revisor 

med viden inden for Wirtschaftsprüfer området og medlem af Revi-

sornævnet 

Reza Norouzi Ghazvini (RNG): Vores møde her i dag, v7l mere omhandle Wirtschaftsprüferuddannelsen i 

Tyskland. Jeg har snakket med Morten Speitzer, som har sagt at du ved en del omkring det. 

 

Gunnar Tessin (GT): Ja lige præcis. Begrebet Wirtschaftsprüfer, svarer til en statsautoriseret revisor. Det er 

ikke særlig kendt, i det brede publikum i Tyskland. De kender en Steuerberater, som er en der giver skatte-

mæssige og driftsøkonomiske rådgivning, altså noget omkring bogføring, årsregnskaber, selvangivelser. 

Dem er der cirka 74.000 af. Og alle har en Steuerberater til at lave selvangivelser og lignende. De må ikke 

lave lovpligtig revision, og de må heller ikke give juridisk rådgivning. Så vi er mere ovre i bogføring, årsregn-

skab og selvangivelsesområdet. Wirtschaftsprüfer, dem har vi kun 12.000 af – og hvis du tænker på, hvor 

mange medlemmer der er hos FSR, så kan du godt se at der ikke er mange til et land med 82 millioner ind-

byggere. Det er cirka faktor 16 i forhold til Danmark – så dem har vi kun 12.000 af. Det hele er grundlagt i 

1932, baseret på 1920 krisen, Wall Street krak, og man mener at der var mange der gik nedenom og hjem, 

blandt andet et meget stort forsikringsselskab. I Danmark har vi 1908-loven, på grund af Justitsminister 

Alberti der jo meldte sig selv i Store Kongensgade, fordi han måtte jo indrømme at han nok havde taget lidt 

af kassen fra den Sjællandske Sparekasse, og det var ikke så heldigt – og så sagde man derfra, at man altså 

skulle have en pligt til revision af årsregnskaber, fordi man havde nogle enorme krak. Blandt andet børs-

krakket i New York i december 1929, og så gik det rigtig skidt i Tyskland, hvor det ene forsikringsselskab 

krakkede efter det andet. Og så sagde man, at det duer ikke. Hvis vi lige skal tage beståelsesprocent, så har 

den her i første halvdel af 2015 ligget på 52,6 % 

 

RNG: Så cirka på niveau med Danmark? 

 

GT: Ja ligesom i Danmark, og de andre får ligesom lov til at komme igen, og så siger de glædelig jul og godt 

nytår. Primært Wirtschaftsprüfer, det er jo revision af årsregnskaber, og så kan de ligesom i Danmark være 

en opmand eller sagkyndig assistance hvis der er noget værdiansættelse af virksomheder eller sådan noget 

– det må de også gerne. De må også udøve en vis form for juridisk rådgivning, umiddelbart i sammenhæng 

med sine opgaver og der må han godt lave en smule juridisk rådgivning. Så må han selvfølgelig lave skatte-

rådgivning, og der er det sådan at de fleste Wirtschaftsprüfer i Tyskland i forvejen er Steuerberater. Du vil 

meget oftere sige, at de er advokater. De er sådan trestjernede generaler, fordi man starter typisk med at 
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tage en Steuerberater-eksamen, fordi så til den endelige revisoreksamen, så er skatteretten afhandlet. Og 

man siger sådan lidt spøgefuldt, at 80 % af verdenslitteraturen i skat, skrives af tyskere for tyskere. Så hvis 

man har Steuerberateren i lommen, så er det meritoverførelse i stedet for at blive eksamineret i noget der 

ligner skatteret. Og så har de selvfølgelig rådgivning af virksomheder i al almindelighed, som vi gør. Altså 

hvordan ser det ud, og hvad kan vi gøre. Man skal selvfølgelig opføre sig pænt og ordentligt, ligesom i Dan-

mark, altså de etiske regler har man også her hos os. Så ikke kun inden for, men også uden for erhvervet 

skal man opfylde de etiske regler, og man skal være nøjagtig, uafhængig, og alle de danske regler – tavs-

hedspligt osv.  

Så starter man med at kigge på, hvad man skal lave. Man har typisk en cand.merc. uddannelse – det hedder 

Diplomkaufmann hernede. Det svarer til en 5 årig heltidsuddannelse – meget godt svarende til det vi har i 

en cand.merc.aud. uddannelse i Danmark. Så skal man have tre års praktisk erfaring, hvoraf minimum to af 

årene primært skal være inden for revision. Selve eksaminationen sker på forskellige uddannelsesforløb. 

Altså du har din diplom, svarende til en cand.merc., og så har du bagefter tre til fire års praksis som mini-

mum. Så kommer eksamenen og den er skriftlig og mundtlig. Og man skriver 7 tilsynsprøver, hvor der sid-

der en gammel major og kigger på at du ikke kigger for meget på nettet, og det består af revision og virk-

somhedsvurdering, revisorloven der er to moduler, så har man regnskabsvæsen og nationaløkonomi i to 

moduler, erhvervsret med et modul og så har man skatteret i to moduler – medmindre man er Steuerbera-

ter, så slipper man for de to moduler, så er man kun nede på de fem eksamener. Og så er der en mundtlig 

prøve man skal aflægge bagefter.  

 

RNG: Det minder jo meget om det bliver gjort i Danmark. 

 

GT: Det minder meget om Danmark ja. Og man kan gå til eksamen to gange om året, første og andet halvår 

og så skal man skrive de der 7 tilsynsprøver, som tager mellem 4 og 6 timer. Det minder meget om det dan-

ske. 

 

RNG: Det gør det nemlig.  

 

GT: Hvis man har opnået en hvis gennemsnitskarakter, så må man deltage i den mundtlige eksamen. 

 

RNG: Okay, så man behøver ikke at bestå alle 7 prøver? 
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GT: Nej, det er en gennemsnitseksamen. Afhængig af, hvad man har i gennemsnitsnote til sidst, så kan Re-

visorkommissionen sige at så bliver man nødt til at tage en tillægsprøve i et eller to områder. Så kan de sige 

at det måske lige var tæt nok på grænsen og derfor ikke godt nok. Og det er så mundtlig og skriftlig. Og så 

kan du gentage eksamen to gange udover, så tredje gang er sidste gang. 

RNG: Så man har tre forsøg. Nu har jeg også snakket med Tim Kjær-Hansen, jeg ved ikke om du kender 

ham, og også med Morten Speitzer som sagt – og de siger at den tyske, ligesom den danske, ligger højt 

oppe i sværhedsgrad. 

 

GT: Jo, ham kender jeg udmærket. Men jo den ligger i den høje ende, for de der prøver er ikke for alminde-

lige mennesker. Det mundtlige foredrag, bliver også sådan at den ene tillægsprøve, så kan de stange dig i et 

emne, så kan du sidde og tygge lidt på det i et sekund, og så hører de på hvad du har at sige til det emne – 

altså det er uden forberedelsestid. Eksamenskommission er ligesom i Danmark, hvor der sidder repræsen-

tanter for økonomiverdenen, nationaløkonomer fra universiteter og nogle revisorer som stiller mere eller 

mindre ubegavede spørgsmål. Så den ligger, kvalitetsmæssigt, som minimum som en statsautoriseret revi-

sor. 

 

RNG: Det lyder også sådan. Den eneste forskel, jeg som sådan lige kan se er, at man skal op til færre prøve i 

Danmark, for at komme igennem. Det er jo lige blevet lavet om, så man skal op i tre forskellige delmoduler. 

Tre skriftlige for at kunne komme igennem til den mundtlige. Og der er det jo så bare noget andet i Tysk-

land, hvor man skal igennem 7 for at komme videre til den mundtlige. 

 

GT: Det er rigtigt – og hvis du ikke er Steuerberater, så er dumpeprocenten noget højere, fordi de dumper 

som fluer i skatteret, hvis de ikke har den der Steuerberater i forvejen. Revision og sådan, lidt erhvervsret 

og nationaløkonomi kender de godt til, debet og kredit og sådan, det klarer de. Men de dumper i skat. Jeg 

har selv haft to oppe, den ene bestod med det samme – han har været væk i et halvt år. Jeg har en mere, 

som også er væk i et halvt år. Så har de undervisning fra mandag fra 8 til klokken 17 inklusiv lørdag til klok-

ken 14 og så søndag kan de så sidde og skrive små opgaver som de så kan aflevere. Det er ekstremt hårdt 

og ekstremt omfattende.  

 

RNG: Og sådan er det igennem alle modulerne? 

 

GT: Det er det ja, det er simpelthen ekstremt hårdt.  
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RNG: Men hvad siger tyskerne egentlig omkring at det skal være så svært at komme igennem? Nu ved jeg, 

at der i Danmark er mange der synes kravene er for høje.  

 

GT: Nej, man har også diskuteret de der høje dumpeprocenter. Det er jo voksne mennesker, de har jo børn 

og hustruer, svigerforældre. Man vil have en god lovpligtig revision, man vil være sikker på at vores revision 

ikke har givet anledning til forbehold, som tyskerne også skriver. Det står de på mål for, netop på grund af 

de skandaler der har været.  

 

RNG: I Danmark er revisoren offentlighedens tillidsrepræsentant – og den statsautoriserede revisor skal jo 

sikre kvaliteten af revisionsopgaven. Og det er det mange argumenterer for, at så bliver vi også nødt til at 

have et vidst højere niveau. 

 

GT: De skal have et højt niveau, de skal være klar over hvad det indebærer og de skal være dygtige. Man 

ligger meget vægt på de etiske regler og uafhængighed.  

 

RNG: Nu ved jeg også, at hele processen bliver lagt op på baggrund af EU’s 8. direktiv. Men der vælger 

Danmark bare at ligge sig højere end de minimumskrav EU foreligger.  

 

GT: Tyskerne ligger også klart over. Det er både kvalitativt og kvantitativt – det er en voldsom eksamen. Du 

skal vide meget, meget bredt, meget dybt og det skal være kvalitet det du præsterer. Så de ligger mindst på 

niveau med det danske.  

 

RNG: Men hvad synes du? Er det okay at det skal være så svært at komme igennem? 

 

GT: Det synes jeg. Det er ligesom i Danmark. Jeg har selv siddet i Revisorkommissionen i 100 år, som eksa-

minator og som censor, og jeg synes det er rigtig godt at man stiller høje krav. Det som man måske skulle 

fokusere lidt mere på, det er de menneskelige egenskaber. Selvom han er faglig dygtig, er han så også et 

godt menneske? Altså misforstå mig ikke, jeg skal ikke lege psykologi, men der er indimellem også nogle 

baryler som udnytter deres viden. Der er nogle typer som man skal passe på med. Lidt mere eksamination i 

etiske spørgsmål, i uafhængighedsspørgsmål. Skid da hul i, om IFRS 3 foreskriver overtagelsesmetoden eller 

sammenlægningsmetoden – og det betyder at man skal fordele overliggende goodwill på underliggende 

aktiver og passiver. Det som er interessant, og det møder man jo næppe i hverdagen, men ligesom høre om 

det. Kunden vil egentlig godt hjælpe dig lidt med det lejlighedskompleks du er ved at købe ude på Amager, 
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og han har tilbudt dig 500.000 i lån for den og den rente, hvad siger du til det er det en god ting. Mere ovre 

i de emner. Lidt omkring etik, går du med til det kunden siger, at skattevæsnet har opdaget at vi har lavet 

en tastefejl, skid da hul i det. Nej, gu gør vi ej – for som du selv siger, så er vi offentlighedens tillidsrepræ-

sentant. Det skal berigtiges. Og hvis du ikke vil, så er det farvel og så ud af døren. Og så skriver jeg til Er-

hvervsstyrelsen, hvorfor jeg er fratrådt, og det skal du også, fordi det sker i utide. Og hvis Erhvervsstyrelsen 

er lidt vågen, ser de at du måske skriver at jeg er for dyr og jeg skriver at du er en skattesvindler.  

 

RNG: Så man skal fokusere lidt mere på de emner? 

 

GT: Der ville jeg satse lidt mere. Især i den mundtlige eksamination: kig på manden og se om han begynder 

at flække med øjnene eller blafre med knæene, eller skjuler at være ærlig. 

 

RNG: Kunne du så forestille dig, at man lavede lidt mere harmonisering i forhold til at det blev ensformig i 

flere lande? Nu snakkede vi om at Tyskland og Danmark ligger meget op ad hinanden – også i det faglige 

niveau. Kunne du så forestille dig at man lavede en form for harmonisering i gennem landene? 

 

GT: Det synes jeg ville være en god idé – en rigtig god idé. Jeg ved at de hollandske register accounts også 

er meget dygtige. Jeg kunne måske godt tænke mig, at man, minus Grækenland, løftede niveauet og har-

moniserede generelt.  

 

RNG: Det som andre respondenter svarer til netop med harmoniseringen, det er at der er nogle selskabretli-

ge og skattemæssige regler som er individuelle i hvert land.  

 

GT: Enig, og dem skal man kunne beherske. Jeg må for eksempel ikke være medejer af et Steuerberater 

firma, fordi de siger helt klart, at hvis kunderne henvender sig til mig, så tror de jeg er Steuerberater, og så 

skal jeg hjælpe dem i tyske skattespørgsmål, og det kan jeg ikke. Og det synes jeg også er korrekt, så det 

blander jeg mig ikke i. Og helt klart, du skal kunne din nationale skatteret. Men vi har jo en tillægseksamen, 

til dem der kommer udefra. En chartered accountant vil man måske ikke eksaminere i revision og regnskab, 

men man ville nok stille nogle spørgsmål i dansk selskabsret og i dansk skatteret, og hvis han til den tillægs-

eksamen ikke ved ret meget om det, så dumper vedkommende. Vi har haft det med norske revisorer, is-

landske revisorer.  
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RNG: Hvad så med sådan noget som specialisering inden for statsautoriserede revisorer? Kunne det være en 

idé? 

 

GT: Det tror jeg vi på et tidspunkt bliver nødt til, men det synes jeg skal være som en tillægseksamen. Lige-

som den efteruddannelse vi har til dem som reviderer finansielle pengeinstitutter, de skal lige have et par 

ekstra timer. Men jeg synes heller ikke at hverken Tyskland eller Danmark skal sænke niveauet. Tværtimod, 

så skal vi sige til de andre lande, at de gerne må øge deres niveau, hvis de vil harmonisere. Det vi produce-

rer, er tillid - og mister vi tilliden så kan vi lige så godt lukke og slukke. Hvis jeg siger at det giver et retvisen-

de billede, så står jeg på mål for det.  

Har jeg fejlet og overset noget, så må jeg acceptere det og betale mig fra det. Og der kan jeg rose dit firma, 

da det gik galt oppe i Viborg, så sagde man at vi har nosset i det, det gider vi ikke snakke om og vi gemmer 

os ikke. Vi vil ikke fusionere ind i et andet firma og lade det gamle ligge i et bette selskab – vi står på mål for 

det, vi har taget fat i vores ven og kylet ham ud og vi har betalt os fra det. Og det giver respekt. Det giver 

respekt hos kunder, kolleger – hos alle.  

 

RNG: Især i forhold til den sag du nævner, der endte det med at Deloitte blev genvalgt af revisor, på trods af 

hele problematikken.  

 

GT: Lige præcis, og hvis man har klokket i det så man betale sig fra det i stedet for at vaske det af i håndva-

sken. Men helt klart – sådan noget giver respekt. 

 

RNG: Det er jo en fornem titel at få, i hvert fald i Danmark og højst sandsynligt også i Tyskland. 

 

GT: Det er det også i Tyskland ja. Selvom publikum som sagt ikke helt ved hvad det er. Steuerberater ved de 

hvad er, men Wirtschaftsprüfer ved de ikke. Revision af klasse B virksomheder bliver der slet ikke rørt ved – 

det er C (lille) og derop efter, hvor det er lovpligtig revision.  

 

RNG: Så i Tyskland er det lidt som i USA, hvor det kun er de helt store virksomheder der bliver revideret?  

 

GT: Ja mere eller mindre – det er som sagt fra lille C og derop efter. A og B virksomheder røres der ikke ved.  

 

RNG: Kunne du forestille dig at det blev det samme i Danmark? 
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GT: Der synes jeg bare vi skal passe på den danske erhvervsstruktur. Vi ville ophæve revisionspligten for 

cirka 90 % af det danske erhvervsliv – og det går ikke. At vi så har lavet udvidet gennemgang, synes jeg ikke 

holder en meter. Vi har ikke lavet noget, men alligevel erklærer vi os på det. Der holder jeg mig meget 

gammeldags og siger, at enten har du revideret, eller også har du ikke revideret.  

 

RNG: Hvad så med sådan noget som længden af uddannelserne, synes du det er fint? 

 

GT: Det synes jeg er helt fint. Fem års studium, og så to til tre års praksis, det synes jeg er fint nok.  

 

RNG: Og hvad så med selve uddannelsen til at blive Wirtschaftsprüfer? 

 

GT: Den er også fin nok. Vi har lidt det problem, at hvis revisionspligten for klasse B virksomheder falder 

væk, så vil der ikke blive uddannet revisorer til de små. Så vil der kun være de fire store revisionshuse, og 

det ville være synd. 

 

RNG: Som du selv siger, så er det forståeligt i Tyskland og USA, da virksomhederne er så store – og der er så 

mange store virksomheder, hvor det i Danmark er flere små eller mellemstore virksomheder.  

 

GT: Netop, og derfor mener jeg også at de skal bibeholde revisionspligten for klasse B og ikke komme ud i 

det der udvidet gennemgang. Og slet ikke når Erhvervsstyrelsen sender cirkulæreskriv ud og skriver spar 

penge på din revisor.  

 

RNG: Jeg skal lige høre, din arbejdsrolle i dag, hvad er den? 

 

GT: Jeg er i ordets betydning, senior partner. Jeg er bestyrelsesformand og med i ledelsen i firmaet. Jeg ejer 

ikke noget, det må jeg ikke. Så sidder jeg som sagt i Revisornævnet. 

 

RNG: Jeg tror vi er ved at være ved vejs ende. Er der noget du vil mene jeg har glemt? Jeg er jo i gang med 

at skrive denne kandidatafhandling, hvor jeg vil sammenligne de tre lande med hinanden med Danmark 

som fokuspunkt, for at se om Danmark kan lære noget af de andre lande, eller om det er de andre lande der 

kan lære lidt af Danmark. 
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GT: Altså, i gamle dage havde vi stangspring uden at folk fik udleveret en stang. Nu har vi lidt mere et hæk-

keløb. Jeg kunne godt tænke mig, at vi i stedet for at have tre skriftlige eksamener, havde nogle flere. Ger-

ne af 4 timer. Lidt i skatteret, lidt i revision, erklæringer og så lidt mere omkring etik – altså gå lidt mere i 

retningen af de 5-7 moduler der er i Tyskland.  

 

RNG: Nu siger du lidt flere eksamener, men kunne du forestille dig at det kunne være en idé, at lave mid-

terms, altså midtvejseksamener? 

 

GT: Det ville være rigtig fint! Der er ingen grund til at vente til man er 38, og komme i gang. Man kan sige, 

at nu har jeg bestået revision, så om et halvt år, så tager jeg skattespøgsmålet og så venter jeg et halvt år 

mere, og tager etikspørgsmålet eller hvad der nu måtte være – og så kan jeg indstilles til den mundtlige 

eksamen. 

 

RNG: Så i realiteten en højere frekvens, og så lidt flere prøver? 

 

GT: Ja det ville være rigtig fint – og gerne af kortere varighed, 4 timer er jo mere end rigeligt. Det er jo per-

fekt. Og til den mundtlige eksamen kunne jeg godt tænke mig at der sad mere end to. I gamle dage var det 

mere festligt, og der sad en kødrand af censorer og eksaminatorer, og der gik lidt stemning i det.  

 

RNG: Det lyder rigtigt godt. Gunnar, du skal have tusind tak fordi du ville være med til dette interview!  

 

GT: Det var så lidt – du skal bare sige til hvis der er andet, så skriv eller ring! Hvis jeg kan hjælpe, så vil jeg 

hellere end gerne det! 

 

RNG: Tusind tak, det skal jeg nok!  
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19. Bilag 8 – Interview med Claus Bonde, medudvikler af SR-

Akademiet samt videnschef hos BDO 

Reza Norouzi Ghazvini (RNG): Jeg skriver jo denne afhandling omkring SR-uddannelsen i Danmark, og det er 

egentlig på baggrund af det indlæg du har lavet på LinkedIn, hvor jeg egentlig gerne vil se om det danske SR 

system er godt, eller om der er noget vi kan lære af nogle andre lande, og hvorfor det egentlig er så svært at 

komme igennem SR-uddannelsen i Danmark, og så sammenligne det med Tyskland og USA. Jeg skal til at 

starte med høre, din arbejdsrolle i dag – hvad går den ud på? 

 

Claus Bonde (CB): Jeg sidder som videnschef hos BDO, og sidder derfor med det overordnede faglige ansvar 

i BDO. 

 

RNG: Eksamenerne i den nye SR-struktur, den er jo delt op i de tre dele. Hvad synes du om det i forhold til 

den gamle form, hvor den var delt op i to af 8 timer? 

 

CB: Der er en væsentlig forskel. Før var der to af 8 timer, men det var jo alt man blev eksamineret i, på de 

to gange 8 timer. Den nye struktur har man delt eksamen ud på de tre. Man har taget etik, uafhængighed 

og besvigelser i den ene, og så har man taget revision og erklæringer i den anden, og resten i den tredje. 

Men hvis du tager de tre eksamensdefinitioner i dag, og sammenholder det i forhold til den gamle eksa-

mensbekendtgørelse, så er det nøjagtig de samme emner du kan eksamineres i, bare på tre forskellige ek-

samener.  

 

RNG: Og der har formålet vel været, at skulle dele det ud. For dengang kom man jo op i hele pensum på 16 

timer, og på en gang skulle man lære hele pensum.  

 

CB: Argumentet var jo, at man ønskede ikke at lave et højdespring, men lave et hækkeløb, således at man 

ønskede at man kunne tage eksamenerne løbende og ikke som en stor eksamen til slut. Og det er jeg jo helt 

enig i den betragtning, det synes jeg er meget fornuftigt. Det er jo egentlig bare udfaldet her det første år, 

der har været uheldigt – og det er møntet på at man egentlig også, når man har kigget på det, og som jeg 

også har sagt offentligt, at de områder hvor man på den gamle ordning ville bestå på 2 gange 8 timer, men 

hvis du dumper tre timer af eksamen B i år, så består du ikke eksamen B. Men hvis du havde dumpet tre 

timer af de 2 gange 8 timer tidligere, så ville du stadigvæk være bestået samlet for de 2 gange 8 timer. Men 

jeg synes at vi bliver nødt til ikke at være så ensporet på det, og sige at det er dårligt og at det er den nye 



 
132 

eksamensform. Jeg tror på, at når vi har kørt med denne her eksamensform i et par, så vil vi også se den 

rigtige effekt af det. Nemlig, at man kan tage eksamenerne løbende. For de kandidater, nu kan jeg sige at vi 

selv har en ansat og en anden som er meget tæt på, som gik op til A og B sidste år og bestod begge to – og 

skal kun op til C næste år, og så forhåbentlig en mundtlig eksamen – jamen det er et mere afslappende 

forhold de får i år, end de får hvis de skulle op til alle tre eksamener på en gang. Så jeg synes mere, at man 

skal se på dem som gik op til den sidste år og gik op i alle tre, for dem var det stadig et højdespring, og et 

højdespring som faktisk var sværere at bestå fordi man skulle bestå hver enkelt og alle tre. Det var uheldigt 

for dem. Men jeg tror de næste der kommer her, de vil opleve det som meget mere, ikke behageligt, men 

meget nemmere. Både at forberede sig til og også hvis man skulle dumpe en enkelt, så i stedet for at have 

fuld fokus på hele pensum, så har man kun fokus på den eksamen man nu skal op til. 

 

RNG: Det som vel har været udfordringen i år, det har vel netop været at det er første år man har de nye 

eksamensformer? 

 

CB: Ja, og så det rent matematiske. Selvom der er en beståelsesprocent på 60, så giver 60 gange 60 gange 

60 bare en samlet lavere beståelsesprocent. Det er ikke de samme 60 % som består alle eksamenerne.  

 

RNG: Det er rigtigt. Jeg har et citat fra Morten Speitzer, som siger at dem som er startet til de der slutter og 

er her helt færdige, er nede på de omkring 30 %. Hvad synes du om, at det skal være så svært at komme 

igennem? Hvilke fordele og ulemper ser du ved det? 

 

CB: Jeg er ked af at vi er nede på de omkring 30 %. Jeg synes vi skal kigge på, at vi normalt er kommet igen-

nem med omkring 50 og 65 %, det har været tendens de sidste par år. Når det så er sagt, synes jeg det er 

meget lave beståelsesprocenter vi har med at gøre – og så set i forhold til andre eksamener for andre ud-

dannelser. Jeg har det sådan, at jeg synes det er meget vigtigt at vi har et højt fagligt niveau, men vi skal 

passe på med at vi ikke skyder os selv i foden. Vi skal teste og lave eksamen således at man kan være ver-

densmester i små detaljer. Og en udfordring, som jeg ser det, er at det ikke var en faglighedsprøve men 

også hastighedsprøve. Altså hvor hurtig er du i stand til at skrive. Vi skal have tilpasset opgavens længde til 

den tid der går til eksamen. Og det synes jeg også har været den generelle tendens de sidste par år, det har 

været meget lange eksamener som kræver et højt arbejdspres. Når det er sagt, så har jeg undervist mange 

af dem som går til eksamen. Så en årgang med typisk 85, så vil jeg sige af dem var 10-15 % af dem ikke eg-

nede til at være autoriserede revisorer og så resten det var det. Fakta er bare, at det ikke altid er dem der 

kommer igennem alligevel. Og det er egentlig lidt den hårde del på det, det er både deres faglighed der skal 
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være i orden, men ligeså meget opgaveteknikken og også klarheden bag. Jeg er meget for de tre nye eksa-

mensformer, vi skal bare huske at det ikke bare skal være en hurtighedsprøve, men en faglig prøve og, me-

re korrekt faktisk, det skal være en prøve på om man er klar til at agere som autoriseret revisor. Det vil sige, 

om man har de rette holdninger og den rette modenhed. Det er faktisk det vigtigste at teste på.  

 

RNG: Men hvordan vil du mene at man kan blive testet på den måde? Altså hvordan vil du eksaminere folk 

på det? 

 

CB: Jeg kunne jo godt tænke mig at det var meget mere casebaseret, som man ser på så mange andre ting. 

Hvorfor ikke kunne komme op i en virksomhedscase? Hvorfor ikke lade mig have dem i x antal dage, hvis nu 

jeg var eksaminator eller censor på den del, prøve dem på om det er noget de kan eller ikke kan. Ligesom 

for at gå meget bredt på det. Det er meget, at man til den mundtlige eksamen kun skal eksaminere dem på 

32 minutter, som det typisk er den tid man bliver eksamineret i. Det er meget svært at vurdere. Men når 

jeg har undervist dem i 5 dage af 10 timer, så er det ikke ubegrundet at jeg kan sige at 85-90 % af dem, de 

er klar til at være autoriserede revisorer, og så er der en 10-15 % der ikke er. Men det er måske fordi man 

får det billede af dem, at der er mange rigtig gode og skarpe personer, men som ikke er der helt 100 % rent 

eksamensmæssigt.  

 

RNG: Hvis du havde mulighed for det, hvordan ville du så ændre uddannelsens opbygning og de tilhørende 

eksamener? Udover at lave det mere casebaseret.  

 

CB: Selve undervisningen i dag er meget casebaseret, og vi forsøger selvfølgelig, igennem FSR og SR-

Akademiet, at lave det mest muligt målrettet til revisoreksamen, og gøre dem forberedt til revisoreksamen. 

Så vi indstiller os også i undervisningen at der skal være fokus på eksamensformen. Der er ingen tvivl om, at 

hvis vi havde en eksamensform, at man både skulle op til casearbejde i 2 døgn, så ville det være en helt 

anden eksamensform vi havde med at gøre. Så vi prøver mest muligt at understøtte på det. Men der er 

stadigvæk en tendens til, at de skal være lidt specielle, og man kigger også på, at vores kandidater skal være 

100 % klar til alle opgaver. Fremadrettet er jeg måske henne af, at får at du skal blive autoriseret revisor, så 

får du i første omgang kørekort til at blive autoriseret revisor, men du får ikke lov til at underskrive på børs-

noterede virksomheder, eller nu skal man jo igennem en certificering for at skrive under på pengeinstitutter 

og forsikringer, men der kunne jo være andre tilvalg til tingene. Så de krav der stilles til børsnoterede, eller 

der aflægges efter IFRS, kunder der er US relaterede – dem ved vi der kræves lidt mere til. Alle de specielle 
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ting, dem har du slet ikke adgang til at skrive under på, i første omgang. Det kan kræve en anden form for 

certificering eller modenhedsprøve på den del.  

 

RNG: Nu er du nemlig selv inde på det – kunne du forestille dig at der på et tidspunkt blev lavet en form for 

specialisering inden for SR? At man specialiserede sig inden for offentlig revision, skoler, produktionsvirk-

somheder osv.? 

 

CB: Helt klart. Jeg tror vi får klart bedre revisionsstand, og klart bedre branche. Hvis man i stedet for ud-

dannede dem til at være generel revisor, og så derefter kunne få tilvalg af kurser – det er kun tilgængeligt 

for forsikringer og pengeinstitutter. Og her, synes jeg efter min egen mening, at det antal timer man skal 

have er skudt helt over mål, både hvad der er praktisk muligt og også hvad der giver mening. At man skal 

have så mange timer over tre år, det er alle revisionsfirmaer enige om – at det er godt med certificerings-

ordningen, men det er skudt langt over mål, de krav der stilles til certificeringsordningen.  

 

RNG: Så det ville måske være en god idé, at føre det med over i henhold til at kunne lave en specialisering 

inden for de andre virksomhedsgrupper? 

 

CB: Lige præcis. For pointen er jo, at til eksamen i dag, kan du jo komme op i revision af en kommune. Det 

kan du blive eksamineret i. Du kan blive eksamineret i at være rekonstruktør.  

 

RNG: Der tænker jeg, at hvis jeg som revisor ikke har haft noget at gøre med revision af en kommune, skoler 

at gøre, så er jeg jo på den hvis jeg kommer op i en kommune? 

 

CB: Ja det kan du. Du kan komme op i offentlig revision, og det træner de også i dag. De får jo undervisning 

i bankrevision, offentlig revision, foreninger, de får undervisning i landbrug og forsikringsselskaber, og alt 

hvad der kan være. Det er jo noget de kan komme ud for, som autoriserede revisorer. 

 

RNG: Ville man kunne forestille sig at niveauet og beståelsesprocenten ville stige væsentligt, hvis man lave-

de specialisering? 

 

CB: Jeg tror både beståelsesprocenten ville stige væsentligt, men jeg tror også man ville være skarpere til 

de emner man vil have dem til at være skarpe til. Det vil sige, generel revision, regnskab, erklæringer, det er 

helt klart de ting de kan blive bedre til, fordi de ikke skal fokusere på alle ydreområderne.  
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RNG: Kunne du så forestille dig, at man lavede en form for harmonisering i Europa eller verden over? At SR 

uddannelsen og kravene det var de samme? 

CB: Ja det kunne jeg godt. Det har du nok undersøgt mere end jeg har, men jeg ved i hvert fald at mine ca-

nadiske kollegaer, de griner lidt af, at man bliver autoriseret revisor som 30 årig – for derovre bliver de jo 

CPA som 21 årig. Du må ikke skrive under, det skal man først have lov til af firmaet, men i princippet kunne 

de skrive under.  

 

RNG: Det er jo netop det – gennemsnitsalderen på en CPA er jo meget lav, og under de 25, hvor gennem-

snitsalderen på en SR er på den anden side af 30. 

 

CB: Sidst de nævnte det, der var den på 32 eller 33. Og det er jo fordi de har andre kulturer og normer, det 

er jo fordi selvom du bliver CPA derovre, så er det ikke ensbetydende med at du har lov til at skrive under 

på regnskaber. Det får du først lov til, af det firma du er ansat i, når de føler du er moden til den del. 

 

RNG: Jeg ved så at det 8. direktiv er blevet lavet for at der kom en harmonisering i Europa over.  

 

CB: Ja, der bør være en harmonisering. Der bør også være forventninger til, når jeg hører hvad en statsau-

toriseret revisor i Danmark skal kunne, så skal det være de samme krav de skal kunne opfylde i Italien, Bul-

garien, Grækenland og Spanien. Nu kan du høre, jeg nævner nogle lande hvor jeg ved at kravene er lidt 

anderedes i forhold til hvad vi bliver målt på i Danmark i hvert fald.  

 

RNG: Jeg ved for eksempel at kravene i Danmark, og også i Tyskland, er væsentlig højere end i andre lande. 

 

CB: Nordmændene, er ikke vildt langt fra os – sådan som jeg ved det. Og hollænderne gælder det samme, 

sådan som jeg lige ved.  

 

RNG: Det er rigtigt – sådan har jeg også forstået det, at hollænderne ligesom danskerne og tyskerne har 

høje krav hvad angår kompetencer og faglig viden. Hvor der derimod er lande som kun lige kører på de mi-

nimumskrav som det 8. direktiv egentlig foreligger. Men er du egentlig tilfreds med, at Danmark ligger sig 

så meget over minimumskravene fra det 8. direktiv? 

 

CB: Og der bliver jeg nødt til at sige ja. Og det er jo med finanskrisen i baghovedet. Der er ingen tvivl om, at 

vores branche har fået lidt kritik og nogle også berettiget, i relationen til forventninger og troværdighed for 
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revisors arbejde. Så derfor skal der være tillid til os, og derfor skal vi have en høj grad af uafhængighed og vi 

skal være på et højt fagligt niveau. Det vil jeg ikke gå på kompromis med. Jeg synes bare det er ærgerligt at 

skulle måle det på tre skriftlige eksamener og 32 minutter til en mundtlig eksamen. Jeg mener bare ikke det 

er den rigtige eksamensform, til det vi egentlig gerne vil teste dem på. Hvis jeg kigger på dem, så er mange 

af dem fagligt meget dygtige, der er mange der er meget skarpe og dygtige, men de har ikke altid opgave-

teknikken helt på plads når de skal skrive tingene. Men faktisk synes jeg fagligheden er rigtig høj, også igen-

nem den uddannelse de komme igennem med SR-Akademiet. Så jeg er ikke nervøs for fagligheden, jeg 

synes bare at de ikke bliver målt helt retfærdigt til eksamen, til trods for at de er meget dygtige revisorer. 

 

RNG: Men hvordan ville du ellers måle dem, til eksamen? Ville det være opgaven der skulle stilles anderle-

des? 

 

CB: Jeg synes faktisk, det er ikke nogen fordel at have to timers eksamen, fordi det er sværere at bevise 

hvor dygtig man er på 2 timer. Så ville jeg hellere have at man havde 4, 6 eller 8 timer. Det er faktisk helt 

klart, at jo længere en opgave man har, alt andet lige des bedre kan vi måle en eksaminand. Det skal ikke 

være nogen hemmelighed, at når vi sidder og retter to timers eksamen, så en god og en dårlig eksamen skal 

man så bestå eller dumpe? Det er et rigtig svært spørgsmål. Jeg vil sige, når jeg har læst 6 timers eksamener 

igennem, så har jeg aldrig været i tvivl om, om de skulle bestå eller dumpe. Der er også nok indhold til, at 

vurdere det. Det er der så bare ikke på de to timers eksamener.  

 

RNG: Nej det kan jeg godt se, der har du så, som du nævnte, det der tidspres med at man har to timer, og 

man skal vise at man kan det fra punkt til prikke. Ser du det så som en fordel eller ulempe, at man så kun 

har tre forsøg til at komme igennem eksamen? For eksempel i USA har man ubegrænset antal forsøg.  

 

CB: Jeg tror faktisk, at det med antal forsøg, det tror jeg ikke er det som er afgørende for det. Fordi jeg tror 

når vi kommer derhen, så rent menneskeligt, så er der ikke nogen der er klar til et fjerde forsøg. Det er me-

get få der er i hvert fald, men så har man forsøgt de gange det måtte være. Jeg ved også, at særligt det her 

år, så bliver der givet dispensationer. Hvis man har været oppe to gange efter den gamle ordning og en 

gang efter den nye ordning og dumper, så får man også lov til at komme op i den nye en gang mere, og det 

er helt fair. Jeg tror, at man hurtigt finder ud af at man ikke er uheldig fire gange i træk.  

 

RNG: Hvad med længden af selve SR uddannelsen, synes det er tilpas? Når man at lære de ting man skal 

lære, før man skal til eksamen? 
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CB: Den måde det er skruet sammen, i FSR delen på det, den er meget passende vil jeg sige. Vi kører et godt 

to års forløb, og der når vi rigtig mange ting, og selvfølgelig hvis vi havde et halvt år mere, så ville de lære 

endnu mere, men jeg synes faktisk at længden er meget passende. Vi laver den lidt om her fra næste år af, 

så vi går i gang lidt tidligere, så vi kører i 2 år og 4 måneder, og det er for at forberede dem endnu bedre på 

den eksamen de kommer til. 

 

RNG: Hvis man dumper den ene eksamen, og skal op til reeksamen, så går det et halvt til et helt år før man 

kan få lov igen, ikke? 

 

CB: Der går et helt år til de skriftlige eksamener og et halvt år til den mundtlige eksamen. Og det er uhel-

digt. Der bør være eksamen hvert halve år.  

 

RNG: Så det ville faktisk være en idé at have en højere frekvens på de eksamener der er på den skriftlige 

del? 

 

CB: Helt sikkert. Altså frekvensen på den skriftlige del, burde være i januar/februar og så august/september 

– det burde den simpelthen være.  

 

RNG: Hvad var dine tanker bag dette LinkedIn indlæg du lavede? Var det hovedsageligt kun på grund af de 

beståelsesprocenter der var eller? 

 

CB: Det var jo kommissionen selv der satte eksamen op, det har jeg ikke haft noget med at gøre. Men det 

var meget omkring beståelsesprocenterne. Og så var tanken bag også at man kunne komme hurtigere 

igennem og blive autoriseret revisor. Det sidste har endnu ikke kunnet lade sig gøre, og det tyder ikke på at 

det vil kunne lade sig gøre. Men fakta var, at man nok skulle gøre det mere spiseligt, så det i stedet for at 

det skulle være et højdespring, skulle være et hækkeløb. Det er måske mere et tre-spring man skulle have 

lavet her. Det er stadigvæk tre store spring der skal laves for at kunne komme godt i mål, så det er ikke helt 

det man gerne ville. Men lad os nu se om et par år, om man ikke har fundet sig til rette, både med eksa-

mensform og eksamenslængde. Jeg tror man nok skal komme godt i mål. Men hvis man skal ændre noget 

på den korte bane, så tror jeg faktisk at jeg ville lave længere eksamener. De to timers ville jeg i hvert fald 

forøge til tre eller fire timer, de fire timers til i hvert fald 6 timer og den på de 6 timer kunne godt fasthol-

des. Det giver lidt mere volumen at kigge på, når man skal vurdere en kandidat.  
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RNG: Du skal have tusind tak fordi du tog dig tid til dette interview. Det var rigtig pænt af dig!  

 

CB: Det var så lidt, og held og lykke med arbejdet.   
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20. Bilag 9 – Interview med Tim Kjær-Hansen, statsautoriseret revi-

sor og partner hos Deloitte 

Formålet med dette interview er, at kunne identificere hvilke fordele og ulemper der er ved henholdsvis 

den danske og tyske proces til SR uddannelsen.  

1. Hvad er din arbejdsrolle i dag? revisionspartner 

2. Med hvor stort mellemrum tog du SR og den tyske Wirtschaftsprüfer? SR i 1999 og WP i 2005 

3. Hvorfor valgte du at tage SR uddannelsen? Naturligt led i min karriere 

4. Hvordan var SR uddannelsen bygget op da du læste den?  Primært selvstudium med få mandukti-

onskurser samt et sommerkursus. 

5. Er der forskel i den teoretiske uddannelse SR kontra Wirtschaftsprüfer? Dengang var der. Den tyske 

SR eksamen mindede om CMA eksamen i Danmark. Dvs. der var en eksamen i hvert fag og ikke som 

den gang i Danmark en case opbygget 3 dages opgave.  

6. Nu er eksamenerne delt op i tre dele. Eksamen A der varer to timer og dækker områderne etik og 

uafhængighed, eksamen B der varer 6 timer og dækker revisionspåtegninger og andre erklæringer 

på regnskaber, og eksamen C der varer 4 timer og dækker andre erklæringer, skatteret, selskabsret 

og erhvervsret.   

Hvad synes du om den nye form for eksamener? En af de væsentligste forhold der skal vurderes er 

kandidatens modenhed. Dette kunne bedre testes ved case eksamen end ved den opbygning der 

nu. Men det er sikkert bedre for kandidatens læring og tidsforbrug at eksamen nu er splittet op. Ser 

du nogle fordele og ulemper ved den måde, eksamen er blevet sat op på? Se ovenfor. 

7. Til de tre eksamener i 2014, har der været en beståelsesprocent på 52,9 % (174 tilmeldte), 47,8 % 

(201 tilmeldte) og 52,3 % (130 tilmeldte) til henholdsvis eksamen A, B og C. Til den mundtlige og af-

sluttende del, var der en beståelsesprocent på 75 % - dog hvor der kun var 56 tilmeldte.   

Ser du et problem med, at uddannelsen er så svær at komme igennem – og at mange unge reviso-

rer måske frygter at starte på uddannelsen på grund af tvivl af deres evner? ja det kan give rekrut-

teringsproblemer, men det kan markedspresset også. Hvilke fordele og ulemper ser du ved, at der 

er så få, der til slut kan kalde sig statsautoriseret revisor? Ulempen er at branchen har levet lidt i 

troen på at der er få som har ”højtideligjort” fagligheden. Dermed ikke været nok opmærksomhed 

på en konstant udvikling og effektivisering. 
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8. Hvis du havde mulighed for det, hvordan ville du så ændre uddannelsens opbygning og tilhørende 

eksamener? Det har jeg ingen mening om 

9. Hvilke tanker gjorde du dig for, også at tage Wirtschaftsprüfer? Det var et led i min karriere  

10. Hvordan var Wirtschaftsprüfer opbygget da du læste den? Læste du online? Hvordan fik du dit stu-

diemateriale? Jeg fik merit på regnskab og revision. I skat og erhvervsret var det selvstudium. Der 

fandtes ikke online muligheder dengang.  

11. Hvordan synes du at de tyske eksamener adskiller sig fra de danske eksamener? Ser du nogle forde-

le eller ulemper ved de forskelle der er mellem de to eksamensprocesser?  Mener den danske den 

gang var bedre. 

12. Hvilken af uddannelserne foretrækker du – og hvilken føler du at du har fået mest ud af?  Den dan-

ske. 

13. Er din Wirtschaftsprüfer ’brugbar’ i Danmark? Kun i markedsføringsøjemed. 

14. Er der noget jeg ikke spurgt om som du synes er relevant i forhold til en forståelse af SR vs. Wi-

rtschaftsprüfer? Nej 
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21. Bilag 10 – Indhentet data fra spørgeskemaundersøgelse, EY 
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22. Bilag 11 - Indhentet data fra spørgeskemaundersøgelse, Deloit-

te 
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23. Bilag 12 - Indhentet data fra spørgeskemaundersøgelse, Beier-

holm 
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