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Executive summary 

In this thesis, the overall question is: "To what challenges is the auditor's independence exposed in a 

market where prices are decreasing while requirements of quality are increasing?". This question 

and the related sub-questions have been answered on the basis of the stated method and 

delimitation. 

Even though the auditor's independence is subject to comprehensive regulation, it was 

determined on the basis of the agent theory that a Danish appointed auditor is not de facto 

independent of the management as a result of coincidence of the principal and the agent when 

appointing the auditor. 

It has also been determined that in order to render the same quality as before in a market with 

declining fees, the auditors have attempted to improve the efficiency of the audit. This has been 

done, among other things, by improved utilization of IT tools in the audit process by which 

assurance has been obtained faster as to larger amounts of data for the use in the audit opinion. 

Also, the auditors have introduced a checklist system for ensuring that all audit procedures have 

been performed. However, the latter has proven to lower the audit quality as the low fees do not 

to the same extent as before leave room for training and assistance of junior employees which 

means that errors occur during the audit process that are not detected by managing employees. 

Also, it has been found that the intensive competition in terms of price on the market has resulted 

in low fees that leave no room for detecting errors during the audit. 

Also, prominent auditors have publicly said that the audit assignment is considered giving access 

to a client relationship which earns them a profit by rendering non-audit services. However, it has 

been shown that auditors have also historically contemplated the total client fee in their audit 

proposal. As a result of the fierce competition in terms price on the audit market, this practice 

seems to make the profitability in the client relationship depend predominantly upon non-audit 

services. 

Accordingly, the auditor's independence is challenged from the very appointment as the auditor is 

no longer independent of the management. The high pressure on prices in the market has 

therefore caused the auditor to be working far more efficiently than previously and that the 

auditor no longer has the same amount of time available to train employees and look deeper into 

stated irregularities. Also, the auditor is challenged by the clients' limited insight in the auditor's 



 
 

work which means that the additional price of high-quality audit is not corresponded by lower 

price of lower quality audit. 

  



 
 

Indhold 

1. Indledning ......................................................................................................................................................................... 1 

1.1. Indledende problembeskrivelse ................................................................................................................... 1 

1.2. Problemformulering ........................................................................................................................................... 2 

1.3. Afgrænsning ........................................................................................................................................................... 2 

1.4. Metodeafsnit .......................................................................................................................................................... 4 

1.5. Opgavens opbygning .......................................................................................................................................... 9 

2. Teori .................................................................................................................................................................................. 10 

2.1. Indledning til afhandlingens teoriafsnit ................................................................................................. 10 

2.2. Revisorlovens historie .................................................................................................................................... 10 

2.3. Den internationale udvikling ....................................................................................................................... 12 

2.3.1. Det 8. selskabsdirektiv ............................................................................................................................ 14 

2.4. Principal agentteorien .................................................................................................................................... 14 

2.4.1. Forventningskløften ................................................................................................................................ 17 

2.5. Indledning til den teoretiske gennemgang af revisors uafhængighed ..................................... 17 

2.6. Revisors fem globale, etiske principper ................................................................................................. 18 

2.7. Revisors uafhængighed .................................................................................................................................. 19 

2.7.1. Uafhængighed i revisorloven ............................................................................................................... 20 

2.7.2. Forståelse af uafhængighedsreglerne .............................................................................................. 21 

2.8. Begrebet ”Offentlighedens tillidsrepræsentant ” ............................................................................... 26 

2.9. Begrebet ”God revisorskik” .......................................................................................................................... 28 

2.10. Begrebet ”Revisors rimelige honorar” .................................................................................................... 30 

3. Ændring af det 8. selskabsdirektiv ...................................................................................................................... 31 

3.1. Grønbogen ”Revisionspolitik: Læren af krisen” .................................................................................. 31 

3.1.1. Adskillelse af revision og ikkerevisionsydelser .......................................................................... 33 

3.1.2. Regulering af revisors honorar ........................................................................................................... 37 

3.2. Den endelige forordning ................................................................................................................................ 39 

3.2.1. Forordningens regulering af ikkerevisionsydelser ................................................................... 40 

3.2.2. Forordningens regulering af revisionshonorar ........................................................................... 42 

4. Revisors uafhængighed ............................................................................................................................................ 43 

4.1. Indledning ............................................................................................................................................................ 43 

4.2. Revisors uafhængighedstrussel ved udpegning ................................................................................. 43 

4.2.1. Revisionskomiteer som udpegningsinstans ................................................................................. 45 



 
 

4.3. Trusler mod revisors uafhængighed og deres påvirkning af revisionskvaliteten............... 47 

4.3.1. Trusler mod revisors uafhængighed ................................................................................................ 48 

4.3.1.1. Ikkerevisionsydelser ...................................................................................................................... 48 

4.3.1.2. Revisionshonorar ............................................................................................................................ 48 

4.3.2. Levering af ikkerevisionsydelser ....................................................................................................... 49 

4.3.2.1. Truslen ved revisors syn på et samlet kundehonorar .................................................... 53 

4.3.3. Revisionshonorar ...................................................................................................................................... 56 

4.3.3.1. Det ”betingede” revisionshonorar ........................................................................................... 60 

4.3.3.2. Priskonkurrencens påvirkning af revisionskvaliteten ................................................... 62 

4.3.3.3. Revisors mulighed for kritisk revision af ledelsen? ......................................................... 64 

4.3.3.4. Effektiviseringens påvirkning af revisionens kvalitet .................................................... 67 

4.3.3.5. Begrænsning af revisors honorar ............................................................................................. 72 

4.3.3.6. Besvigelsestrekanten ..................................................................................................................... 75 

5. Konklusion ..................................................................................................................................................................... 80 

6. Perspektivering............................................................................................................................................................ 83 

7. Litteraturliste ................................................................................................................................................................ 85 

8. Bilag .................................................................................................................................................................................. 93 

8.1. Bilag 1: Liste over forbudte ikkerevisionsydelser ............................................................................. 92 

8.2. Bilag 2: Oversigt over udviklingen i PwC’s kundeudvikling i Top Tier .................................... 93 

8.3. Bilag 3: Spørgeramme .................................................................................................................................... 93 

8.4. Bilag 4: Godkendt referat – Britta Fladeland Iversen ....................................................................... 98 

8.5. Bilag 5: Godkendt referat – Carsten Høj Hansen ............................................................................. 116 

8.6. Bilag 6: Godkendte citater – Lars Kiertzner ....................................................................................... 125 

 



Side 1 af 126 
 

1. Indledning 

1.1. Indledende problembeskrivelse 

Revisionsfaget og dets formål om at skabe tillid til virksomhederne har eksisteret igennem 

århundreder, både internationalt og i Danmark. Revisors rolle og funktion i samfundet har 

imidlertid været mindst lige så længe debatteret. Den samfundsmæssige debat synes dog at have 

været tiltagende i de seneste årtier, først som følge af Enron-skandalen i 2001 og senere som følge 

af finanskrisen i 2008. Her oplevede vi adskillige hæderkronede virksomheder, som Enron 

Corporation, Lehmann Brothers og en række danske banker bl.a. Roskilde Bank, gå konkurs, 

selvom de blev revideret af nogle af de højest respekterede revisionsvirksomheder i verden. Dette 

uagtet at selvsamme revisionsvirksomheder på det senest aflagte årsregnskab ikke havde anført 

bemærkninger om usikkerhed ved virksomhedens fortsatte drift (Going Concern). Investorernes 

tillid til revisor, og deraf også til de finansielle markeder, blev betydeligt svækket, idet de ikke 

længere kunne vide sig sikre på, om revisors revisionspåtegning reelt var et udtryk for 

virksomhedernes retvisende finansielle situation. 

Igennem de seneste år har man på det danske revisionsmarked for virksomheder af 

offentlighedens interesse oplevet en stærkt intensiveret priskonkurrence 

revisionsvirksomhederne imellem, hvilket betyder, at prisen synes at være den tungestvejende 

faktor for virksomhedernes valg af revisor. Priskonkurrence er i den økonomiske lærebog sundt 

for forbrugerne, idet det presser leverandørerne til at yde mere for at kunne konkurrere med de 

øvrige spillere på markedet. Tilsvarende er det kontinuerlige prispres på markedet bekymrende 

for, om revisionsbranchen er, og har været, i stand til at efterleve de høje kvalitetskrav og store 

grad af tillid, som stilles til og nydes af revisor. Bekymringen styrkes ligeledes af, at revisorerne, 

for at hente ekstra indtjening, i større og større grad sælger ikkerevisionsydelser til sine 

revisionskunder, hvorved regnskabsbruger kan blive bekymret for, om revisor er i stand til at 

adskille rollen som revisor, og derigennem funktionen som offentlighedens tillidsrepræsentant, 

fra rollen som ikke-uafhængig rådgiver. Den fortsatte priskrig på markedet er derfor stærkt 

bekymrende for, om dette vil være med til at øge risikoen for endnu en finanskrise, idet 

investorernes vigende tillid til revisor vil fortsætte, og deraf vigende tillid til virksomhedernes 

rapportering.  
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Som led i at genoprette tilliden til de finansielle markeder har EU-kommissionen undersøgt, 

hvordan tilliden kan genoprettes til revisorstanden i Europa. Konklusionen i den foretagne 

undersøgelse udtrykte et klart behov for øgede stramninger til sikring af bl.a. revisors 

uafhængighed. Stramningerne skulle, med forventet implementering i 2016, bestå af tvungen 

rotation af revisor og revisionsvirksomhed, forbud mod visse ikkerevisionsydelser og 

begrænsninger af revisors revisionshonorar. Hvorvidt der har, og om der fortsat bør være grund 

til bekymring for, om revisors kvalitet påvirkes negativt, som følge af et hårdt prispres på 

markedet og en potentielt svækket uafhængighed, vil blive behandlet i nærværende afhandling.  

1.2. Problemformulering 

Vurderingen af revisors uafhængighed beror i høj grad på en subjektiv vurdering fra revisor selv, 

men også af regnskabsbrugerne. Dette betyder, at for at revisor kan påtage sig en 

erklæringsopgave, skal revisor være i stand til både at identificere om revisor selv kan agere 

uafhængigt, såvel som vurdere om regnskabsbruger vil være af samme opfattelse. På baggrund 

heraf ønskes følgende problemstilling undersøgt: 

1. Hvilke udfordringer er der for revisors uafhængighed i et marked, hvor prisen er 

nedadgående, mens kravene til kvalitet øges? 

Problemstillingen ønskes overordnet besvaret ved en teoretisk redegørelse for de krav, der findes 

i den danske lovgivning og inddragelse af relevante internationale regelsæt. Herudover vil 

besvarelsen indeholde en analyse af endnu ikke implementeret lovgivning, samt af foretagne 

interview, hvori opgavens problemstilling er behandlet. 

Problemstillingen søges besvaret ved hjælp af følgende undersøgelsesspørgsmål: 

a. Hvordan bevarer revisor sin uafhængighed og kvalitet i et marked med nedadgående 

honorar, og hvilke udfordringer er der forbundet hermed i branchen? 

b.  Er det etisk forsvarligt i erklæringsøjeblikket, at revisor har tilbudt et 

revisionshonorar som ikke er rentabelt, hvorved rentabiliteten i kundeforholdet 

afhænger af ikkerevisionsydelser, hvori revisor ikke agerer som offentlighedens 

uafhængige tillidsrepræsentant? 

1.3. Afgrænsning 

Nærværende afhandling tager udgangspunkt i foretagne interviews. Det antages heri, at 

respondenterne har svaret ærligt og oprigtigt, og derved afgivet et fyldestgørende billede af 
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afhandlingens problemstillinger, set fra dennes synspunkt. Respondenternes udtrykte holdninger 

og vurderinger antages ligeledes at være et udtryk for dennes interessentgruppes samlede 

holdning. Det antages som følge heraf, at den indsamlede empiri er et udtryk for det ”fulde 

isbjerg”.  

For at fremme validiteten af de foretagne interview har det været en betingelse, at 

respondenterne har bestået uddannelsen som statsautoriseret revisor. Denne betingelse har 

medført, at det ikke har været muligt at finde en tilstrækkeligt fagligt kompetent kreditgiver, 

hvorfor der er afgrænset fra at foretage et interview af en repræsentant for denne 

interessentgruppe. Interessentgruppens synspunkt vil derfor kun blive behandlet i begrænset 

omfang i form af allerede til gengængelige akademiske studier. 

Nærværende afhandling tager sit samfundsmæssige udgangspunkt i den globale situation på 

revisionsmarkedet, men med særligt fokus på identificerede problemstillinger på det danske 

revisionsmarked for virksomheder af offentlighedens interesse efter den danske lovgivning. 

Afhandlingen søges derfor alene besvaret ud fra en dansk synsvinkel, hvorfor der kun i begrænset 

omfang vil blive taget et udenlandsk perspektiv. Danske virksomheder som ikke betegnes som 

værende af offentlighedens interesse vil ligeledes kun blive behandlet i begrænset omfang. 

Afhandlingens problemstilling vurderes ligeledes at vedrøre de gråzoner, hvor revisor skal 

benytte sin professionelle dømmekraft til at vurdere sin uafhængighed, hvorfor trusler mod 

revisors uafhængighed, som ikke vil kunne afhjælpes, kun kort vil blive behandlet. 

Det vurderes ligeledes, at ”Big 4” i langt overvejende grad foretager revisionen af danske 

virksomheder af offentlighedens interesse, hvorfor der afgrænses for øvrige 

revisionsvirksomheder.   

EU-Kommissionen har både udsendt en direktivændring og en ny forordning, der begge vil 

påvirke revisors arbejde. Nærværende afhandling behandler revisors uafhængighed i relation til 

revision af virksomheder af offentlighedens interesse, hvorfor der alene vil fokuseres på denne 

behandling i den udsendte forordning. Der er endvidere vurderet, at revisors uafhængighed i 

overvejende grad trues af levering af ikkerevisionsydelser og revisors honorar. Der afgrænses 

derfor fra behandling af øvrige reguleringer, hvorfor rotationsreglerne ligeledes kun vil blive 

behandlet i begrænset omfang. 
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1.4. Metodeafsnit 

Afhandlingen tager udgangspunkt i identificerede problemstillinger mellem den observerede 

praksis og de bagvedliggende love og teorier. Afhandlingen vil derfor som start tage 

udgangspunkt i den deduktive metode1, hvorved love og teorier vil blive anvendt til at belyse 

afhandlingens problemstillinger. Afhandlingen vil herefter tage udgangspunkt i den induktive 

metode2, idet den indsamlede empiri vil lægges til grund for besvarelsen af afhandlingens 

problemstillinger og derved danne grundlag for generel viden om teorien bag. 

Den deduktive metode er blevet benyttet til at redegøre for de gældende love og teorier som 

danner grundlag for den identificerede problemstilling. For at opnå en forståelse for, hvori 

problemstillingen er opstået, tager det redegørende niveau udgangspunkt i den danske 

revisorlovs historie, hvori udviklingen fra lovens ikrafttrædelse og frem til i dag gennemgås. 

Grundet revisorlovens tætte samspil med de internationale regler i dag efterfølges denne 

gennemgang af en tilsvarende for den samtidige udvikling internationalt. 

Efter at have opnået forståelse for grundlaget bag gældende ret, via de væsentligste begivenheder 

i lovens historie, fortages der herefter en gennemgang af agentteorien, som danner grundlag for 

teorien bag afhandlingens problemstilling. 

Herefter vil de grundlæggende etiske principper blive gennemgået, idet disse både i dansk- og 

international ret danner grundlag for revisors virke. Dernæst vil de relevante love, 

bekendtgørelser, vejledninger og revisionsstandarder, danske såvel som internationale, blive 

gennemgået for at opnå en dybdegående forståelse for særligt de danske regler. Slutteligt vil den 

endnu ikke implementerede EU-forordning på området og bevæggrunden bag blive gennemgået 

for at opnå indsigt i den kommende danske lovgivning. 

Den induktive metode er anvendt til at analysere enkeltstående hændelser for at slutte en samlet 

vurdering af den identificerede problemstilling. Den foretagne analyse er baseret på indsamlede 

kvalitative primærdata, i form af fire semistruktureret personinterview, hvorved der opnås 

mulighed for sammenlignelighed samt fleksibiliteten til at følge interviewpersonens besvarelse. 

Interviewene er foretaget efter udarbejdelsen af det redegørende niveau, idet der er ønsket at 

                                                           

1 Deduktiv metode: En tilgang, hvor der udledes konklusioner ud fra generelle love, teorier eller hypoteser 
(kilde: Andersen, side 35) 
2 Induktion er, når vi med udgangspunkt i en enkelt hændelse slutter os til et princip eller en generel 
lovmæssighed (kilde: Andersen, side 35) 
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opnå et så højt fagligt fundament som muligt. Dette er gjort for at sikre, at de forberedte 

spørgsmål, på et fagligt højt niveau, afdækker afhandlingens undersøgelsesspørgsmål til 

besvarelse af afhandlingens problemstilling, hvorved respondenterne i højere grad vil føle sig 

fagligt udfordret og motiveret til at indgå i en saglig dialog om afhandlingens problemstilling. Den 

teoretiske gennemgang er ligeledes foretaget for at sikre det teoretiske overblik til at kunne stille 

yderligere opsøgende spørgsmål under interviewet, såfremt respondenten forsøger at undvige at 

svare på det stillede spørgsmål, eller muligheden for at kunne gå dybere i et svar, som potentielt 

vil kunne belyse afhandlingens problemstilling. For at fremme denne mulighed er der også på 

forhånd udarbejdet en række opfølgende spørgsmål, alt efter om respondenterne er positivt eller 

negativt stillet overfor det oprindelige spørgsmål. 

Afhandlingens problemstilling bygger på potentielt følsomme oplysninger, hvorfor det må anses 

som værende sandsynligt at respondenterne ikke på forhånd har interesse i at udtrykke den fulde 

sandhed i deres svar. Der er derfor risiko for, at det kun er ”toppen af isbjerget”, som vil blive 

belyst i respondenternes svar, hvorfor der er betydelig risiko for, at væsentlige og afgørende 

synspunkter ikke vil komme frem under interviewene. Spørgsmålene er således opstillet i en 

rækkefølge, hvor de spørgsmål, som er vurderet mindst følsomme stilles først, med en derefter 

gradvis forøgelse, hvor de mest følsomme spørgsmål stilles til sidst. Hensigten hermed er at 

hjælpe respondenten i gang med samtalen og skabe tryghed omkring interviewsituationen, 

hvorved det er søgt at opnå den størst mulige tillid og tryghed for respondenten til at svare på de 

mest følsomme og kritiske spørgsmål til sidst i interviewet.      

For at forbedre kvaliteten i respondenternes svar, er interviewspørgsmålene på forhånd 

fremsendt til hver enkelt respondent, således at de har haft mulighed for at forberede sig på 

spørgsmålene. Udfordringen er, at respondenterne kan forberede ”politisk korrekte” svar på de 

kritiske spørgsmål. Dette er forsøgt kompenseret for ved ikke at fremsende de tidligere omtalte 

opfølgende spørgsmål til de oprindeligt fremsendte spørgsmål. Respondenterne har derved ikke 

haft mulighed for at forberede et potentielt modsvar til disse spørgsmål, hvilket øger muligheden 

for enten at få et svar, som når dybere ned under ”toppen af isbjerget”, eller et svar som validerer 

respondentens oprindelige svar. 

Grundet de potentielt følsomme oplysninger i respondenternes svar er interviewene foretaget i så 

høj grad som muligt i respondentens eget miljø og på disses betingelser. De optimale betingelser 

for at foretage interviewene betragtes som respondentens eget hjem. Dette har dog kun været 

muligt i et enkelt tilfælde, hvor der var sammenfald mellem privat bolig og firmaadresse. De to 
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øvrige personligt foretagne interview er som alternativ foretaget på den enkelte respondents 

arbejdsgivers adresse, hvor de har deres daglige gang. Den fjerde og sidste respondents interview 

blev foretaget pr. telefon, imens denne befandt sig i eget hjem. I alle fire tilfælde har 

respondenterne virket trygge og hjemvante i de rammer, hvori interviewene er blevet afholdt. 

Betingelserne for at opnå de bedste mulige svar fra respondenterne synes derfor indfriet. 

For at sikre validiteten af svarene blev respondenterne tilbudt, at interviewene blev optaget og 

referater heraf efterfølgende fremsendt til respondentens godkendelse. Den interviewede revisor 

og bestyrelsesmedlem har indvilliget heri, imens den faglige konsulent tillod, at interviewet blev 

optaget, men alene ønskede at godkende de anvendte citater i afhandlingen. Den fjerde og sidste 

bestående af direktionsmedlemmet ønskede hverken at interviewet blev optaget eller godkende 

et referat eller anvendte citater i afhandlingen. Risikoen ved at tillade respondenterne at 

godkende et interviewreferat eller de anvendte citater er, at respondenterne ikke ønsker, at 

potentielt følsomme svar fremgår af nærværende afhandling. Denne risiko vurderes dog opvejet 

af den tryghed som respondenterne har opnået herved, samt respondenternes mulighed for at 

rette misforståelser eller foretage præciseringer af nuancer i svarene, som sikrer en højere 

validitet. 

Det vurderes således på denne baggrund, at forholdene for at opnå valide svar igennem de 

foretagne interviews, er tilfredsstillende.  

Den benyttede metode vurderes at være repræsentativ, idet de fire respondenter repræsenterer 

hver sin interessentgruppe i form af deres nuværende erhverv som henholdsvis revisor, 

bestyrelsesmedlem, direktionsmedlem og faglig konsulent. Respondenterne repræsenterer 

derved fire forskellige væsentlige regnskabsbrugere, som alle har potentielt modstridende 

interesser, hvilket ligeledes sikrer metodens repræsentativitet. Desuden er alle respondenter 

uddannet statsautoriseret revisor, hvorfor disses faglige viden på området vurderes særdeles højt. 

Respondenterne har derfor et indgående kendskab til revisors arbejde og funktion som 

offentlighedens tillidsrepræsentant. 

Den interviewede Carsten Høj Hansen repræsenterer, i sin funktion som revisionspartner i 

Deloitte, revisorernes synpunkter til afhandlingens problemstillinger. Idet Carsten Høj Hansen til 

dagligt er aktiv i revisionsbranchen, er der derfor betydelig risiko for, at han ikke vil være 

interesseret i at videregive det fulde billede af, hvordan revisorerne i praksis behandler den 

identificerede problemstilling. Selvom Carsten Høj Hansen derfor ikke kan betragtes som objektiv 
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i denne sammenhæng, vurderes hans bidrag dog som validt, idet han som ansvarlig for 

uafhængighed i Deloittes Risk-afdeling vil kunne forholde sig til, hvor Deloitte som 

revisionsvirksomhed konkret forsøger af afdække trusler mod revisors uafhængighed.  

Britta Fladeland Iversen repræsenterer, i sin funktion som bestyrelsesmedlem, aktionærernes 

synspunkter. Britta Fladeland Iversen er ikke længere en aktiv del af revisionsbranchen, hvorfor 

hun i højere grad vil kunne forholde sig objektivt til afhandlingens problemstilling. Grundet 

hendes nuværende uafhængighed af branchen, vurderes der en reel risiko for, at hun vil give 

udtryk for synspunkter, som det ikke reelt vil være muligt at drive en revisionsforretning efter. 

Britta Fladeland Iversen vurderes dog fortsat valid, idet hun efter mange år i branchen vil kunne 

give et indgående indblik i, hvordan revisorerne arbejder. 

Allan Auning-Hansen repræsenterer, i sin funktion som økonomidirektør hos Danske Spil, 

direktionens vurdering. Afhandlingens problemstillinger er tæt forbundet med hans hverv som 

direktør i en virksomhed af offentlighedens interesse, hvorfor der er risiko for, at han vil varetage 

egne interesser, og derfor ikke vil kunne forholde sig objektivt til afhandlingens problemstilling. 

Allan Auning-Hansens bidrag vurderes dog validt, idet han med sin indsigt i revisionsbranchen vil 

kunne give et indgående indblik i, hvordan revisorerne arbejder. 

Lars Kiertzner repræsenterer det objektive synpunkt, som faglig konsulent inden for Revision. 

Lars Kiertzner har dog fortsat tæt tilknytning til revisionsbranchen, som faglig konsulent for 

Foreningen for Statsautoriseret Revisorer, hvorved han ikke er uafhængig af branchen. Lars 

Kiertzner vurderes dog valid i sin funktion som afhandlingens objektive synspunkt, idet han i 

perioden 2005 – 2013 har været ansat som lektor på først Aalborg universitet og derefter CBS, 

hvorved han vurderes at være i stand til at vurdere afhandlingens problemstilling fra et 

akademisk synspunkt. 

Det er som tidligere omtalt opnået tilfredsstillende forhold for at opnå valide svar, imens 

respondenterne ligeledes vurderes fagligt kompetente indenfor afhandlingens fagområde. På 

baggrund heraf vurderes de afgivne svar derfor som valide. For yderligere at sikre validiteten i 

respondenternes svar er disse sammenholdt med aktuelle forskningsresultater. Som følge heraf 

vurderes det derfor muligt at foretage en repræsentativ og valid konklusion på baggrund af den 

indsamlede empiri.  

Det er valgt ikke at benytte den deduktive metode som fundament i nærværende afhandling, fordi 

den identificerede problemstilling opstår i mellemrummet mellem gældende regler, bygget på 
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principbaseret lovgivning, den observerede praksis i revisionsbranchen og regnskabsbrugernes 

potentielle mistolkning heraf. Det vurderes derfor ikke, at den deduktive metode i tilfredsstillende 

grad vil kunne besvare afhandlingens problemstillinger validt og repræsentativt. 

Det er ligeledes valgt ikke at benytte den kvantitative metode til dataindsamling, som følge af, at 

en respondents vurdering af uafhængighed er svært målbar. En sådan dataindsamling vil derfor 

have en betydelig usikkerhed i dataenes reliabilitet3. Det vurderes derfor, for at kompensere 

herfor, at dataindsamlingen ville kræve en relativt stor population af regnskabsbrugere med 

tilfredsstillende høj faglig indsigt, til at kunne opnå signifikante sammenhænge som derved vil 

kunne anvendes som valide og repræsentative konklusioner på afhandlingens problemstilling. 

Det vurderes derfor, at anvendelsen af den deduktive metode til at beskrive afhandlingens 

problemstilling og den induktive metode som analyseværktøj ved brug af kvalitativ 

dataindsamling sikrer en tilfredsstillende repræsentativ og valid empiri som grundlag for 

afhandlingens konklusion. 

                                                           

3Reliabiliteten angiver, hvor sikkert og præcist vi måler det, vi faktisk måler. (kilde: Andersen, side 83) 



Side 9 af 126 
 

1.5. Opgavens opbygning 

 

  



 
Side 10 af 126 
 

2. Teori 

2.1. Indledning til afhandlingens teoriafsnit 

Der vil i det følgende afsnit blive foretaget en historisk gennemgang af den danske og den 

internationale revisorlovs historie. Denne historiske gennemgang foretages for at opnå indsigt i, 

hvorfor revisorloven ser ud, som den gør i dag. Der vil herefter blive foretaget en gennemgang af 

agentteorien, som giver den teoretiske indsigt i revisors funktion og udfordringer som 

offentlighedens uafhængige tillidsrepræsentant. 

2.2. Revisorlovens historie 

Forud for den første revisorlov i 19094 formodes der kun at være en håndfuld personer, som drev 

revision som hovederhverv. I forbindelse med industrialiseringens fremstormen, og derigennem 

forøgelse af antallet af aktieselskaber, fremstod der et klart behov for en kvalificeret 

revisorbistand, hvorfor den første lov om autoriserede revisorer blev vedtaget i 1909.5 Heri 

fremgik, at revisor skulle forholde sig kritisk til rigtigheden af de bogførte værdier ved status, 

være uafhængig, have offentlighedens tillid og respekt samt på ingen måde være forbundet med et 

statsembede eller ansat i en offentlig lønnet stilling.6 

Udviklingen i revisorloven frem til 1970 medførte en række reguleringer til smidigheden i den 

oprindelige lov. Foruden kongen blev der f.eks. ligeledes givet adgang til, at ministeren kunne 

fastsætte de nærmere regler om udøvelsen af revisors virksomhed. Denne adgang blev udnyttet til 

at udarbejde bekendtgørelse nr. 116 af 6. april 1933, som vi i dag kender som Bekendtgørelsen 

om revisionsvirksomhed, hvori statsautoriserede revisorers virksomhed, pligter og ansvar 

reguleres. I 1967 (lov nr. 68 af 15. marts) indførtes et disciplinærtilsyn over revisorer, som blev 

håndhævet af Revisornævnet, hvor kun revisorforeningen og nogle få offentlige myndigheder 

havde indbringelsesret.7  

I 1970-loven (lov nr. 220 af 27. maj 1970) blev en ny godkendelsesordning indført med 

betegnelsen registreret revisor. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgik det, at regeringen 

forventede et stigende behov hos de mindre erhvervsmæssige virksomheder mulighed for at få 

                                                           

4 Langsted 
5 KPMG 
6 KPMG 
7 KPMG 
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kvalificeret revisorbistand. Ligeledes forventes lettelse hos skattemyndighederne som 

konsekvens af mere omhyggeligt og betryggende førte skatteregnskaber.8 

Den næste større ændring fandt sted i 1988, da man implementerede EF’s 8. direktiv om 

selskabsrevision fra 19849 i det danske regelsæt, hvorved reglerne om revision blev samlet i 

årsregnskabsloven.10 Reglerne for revisors påtegning på reviderede regnskaber blev reguleret i 

revisorlovene og dertilhørende bekendtgørelser. 

Ved lov nr. 1003 af 19. december 1992 blev der indført klageadgang over revisor for enhver med 

retlig interesse, medansvar hos revisionsvirksomhederne og sanktionsrammerne betydeligt 

forøget.11 

I 1994 blev der foretaget en række ændringer til revisorloven omfattende et nyt kapital i loven, 

som angav rammerne for revisors virksomhed og samtidig indførtes betegnelsen ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant” som et centralt begreb. Ydermere blev den gældende lovgivning om revisors 

uafhængighed, honorarberegning, forsikringsforhold m.fl. justeret.12 

En generel ændring af revisorloven forestod som led i at udvide revisors arbejdsområde. 

Justeringerne skulle foretages i 2 etaper. Den første etape blev gennemført den 29. december 

1998, hvor en række mindre justeringer blev gennemført. Det betød, at revisor fremadrettet 

skulle kunne revidere og assistere med udarbejdelsen af supplerende beretninger samt servicere 

klienter indenfor erhvervsserviceordningen. Det blev ligeledes tilladt at drive 

revisionsvirksomhed som et partnerselskab.13 

2. etape blev gennemført 1. september 2003, hvor en ny og moderniseret udgave af revisorloven 

trådte i kraft. Den nye revisorlov byggede på en betænkning af Revisionskommissionen i 200214, 

som på en række områder brød med den hidtidige lovgivning på området. Den nye revisorlov var i 

større grad end tidligere tilpasset de mere restriktive internationale krav til uafhængighed og 

kvalitetskontrol. Nogle af de væsentligste ændringer bestod ifølge KPMG af:  

                                                           

8 Langsted 
9 EF’s 8. direktiv om selskabsrevision kender vi i dag som EU’s 8. selskabsdirektiv  
10 Langsted 
11 Langsted 
12 KPMG 
13 KPMG 
14 Revisorkommissionens betænkning 
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 ”De to revisorlove om henholdsvis statsautoriserede og registrerede revisorer blev samlet 

i én lov 

 Loven regulerer alene revisors erklæringsafgivelse 

 Revisors uafhængighed blev sikret gennem et omfattende regelsæt om konkret 

uafhængighed 

 Reglerne om generel uafhængighed blev ophævet 

 Regler om rotation af underskrivende revisorer blev indført 

 Obligatorisk kvalitetskontrol via et uafhængigt revisortilsyn blev indført 

 Handlepligt ved revisors opdagelse af grov økonomisk kriminalitet blev indført” 15   

Ændringen i uafhængighedsreglerne fra de generelle uafhængighedsregler til et konkret regelsæt 

om uafhængighed byggede på EU-henstillingens regler om den principbaserede tilgang til 

uafhængighed. Den principbaserede tilgang defineres af KPMG som: ”Den principbaserede tilgang 

til uafhængigheden betyder, at den enkelte revisor eller revisionsvirksomhed selv skal afgøre 

spørgsmålet om sin uafhængighed ud fra den konkrete situation, inden for de rammer loven 

fastsætter.”16 

I 2008 fornyede man igen revisorloven.17 Denne gang var hensigten at sikre, at de danske 

revisorers kompetencer og kvalitet følger med de nationale og internationale krav. Dette skete 

gennem følgende ændringer: ”Ændringer i anvendelsesområdet, styrkelse af det offentlige tilsyn 

med revisorer og revisionsvirksomheder, obligatorisk efteruddannelse, større gennemsigtighed om 

revisorer og revisionsvirksomheder, lempelse af revisors tavshedspligt samt regler om etablering af 

revisionsudvalg i børsnoterede virksomheder.”18 

2.3. Den internationale udvikling 

Indførelsen af EU's 8. selskabsdirektiv (herefter 8. direktiv) i 1984 var første gang, at EU 

behandlede lovpligtige revisorers uafhængighed. Det 8. direktiv regulerer primært de 

uddannelsesmæssige krav til autorisation af personer, som kan foretage lovpligtig revision af 

regnskaber. Det fremgår dog, at det er op til den enkelte medlemsstat selv at regulere revisors 

uafhængighed.19 Initiativet til at indføre det 8.direktiv kom af, at: ”Situationen med forskellige 

                                                           

15 KPMG 
16 KPMH 
17 Revisorloven 2008 
18 Jensen 
19 Direktiv KOM (2011) 778 



Side 13 af 126 
 

uafhængighedsbestemmelser medlemsstaterne imellem gjorde det imidlertid vanskeligt at bibringe 

investorer og aktionærer i EU tilstrækkelig sikkerhed for, at alle revisorer i EU afgav erklæringer 

under den fornødne uafhængighedsgaranti.”20 

Som led i at gøre det europæiske finansmarked mere attraktivt for investorer udgav EU-

kommissionen i 1996 en grønbog21 med henblik på at ensarte og forøge sammenligneligheden af 

de europæiske virksomheders regnskaber. De væsentligste passager i Grønbogen i relation til 

revisors uafhængighed vil blive gennemgået senere i opgaven. 

I begyndelsen af 00’erne ramlede en række regnskabsskandaler startende med Enrons 

sammenbrud i 2001, som ligeledes tog et af verdens fem store revisionshuse med sig, Arthur 

Andersen.22 Som følge heraf blev investorernes tillid til kapitalmarkederne svækket og deraf også 

revisorbranchens troværdighed. Den politiske reaktion i USA blev indførelsen af en streng 

lovgivning med blandt andet krav til revisionen, den såkaldte ”Sarbanes Oxley act” (herefter SOX). 

SOX medførte etableringen af et offentligt tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder, som 

reviderer virksomheder, som enten er børsnoteret i USA eller kontrolleret af et selskab noteret på 

den amerikanske fondsbørs.23 

Den politiske reaktion i EU kom først til udtryk den 29. juni 2006, da det nye 8. direktiv trådte i 

kraft med en implementeringsperiode på 2 år i medlemsstaterne. Revisors ansvar var dog ikke 

behandlet heri, hvorfor EU-Kommissionen allerede i 2008 udsender en henstilling om, at revisors 

ansvar bør begrænses, som følge af de senere års regnskabsskandaler, som havde resulteret i 

store erstatningskrav.24 Henstillingen var et udtryk for at EU-kommissionens frygtede, at antallet 

af revisorer og revisionsvirksomheder, som både var i stand til og villige til at afgive en påtegning 

med høj grad af sikkerhed på børsnoterede selskaber, ville blive betydeligt formindsket som følge 

af risikoen for, at revisorerne og revisionsvirksomhederne efterfølgende kunne blive mødt med 

betydelige krav om erstatning ved konstaterede fejl i revisors arbejde. På trods af EU-

kommissionens henstilling, er der ikke ved dansk lov foretaget begrænsning i revisors 

                                                           

20 KPMG 
21 Grønbogen 1996 
22 Langsted  
23 KPMG 
24 KPMG 
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erstatningsansvar, men følger i stedet de almindelige erstatningsansvarlige regler ved 

professionsansvar.25    

For yderligere at sikre revisors uafhængighed vedtog Europaparlamentet og Rådet den 16. januar 

2014 forordningen for revision af virksomheder af offentlig interessere26 med implementering i 

EU’s medlemsstater fra den 17. juni 2016.27 En dybere gennemgang af forordningen vil blive 

foretaget senere i afhandlingen 

2.3.1. Det 8. selskabsdirektiv 

Som tidligere beskrevet indeholder det oprindelige 8. direktiv om lovpligtig revision primært 

bestemmelser vedrørende godkendelse af revisorer og revisionsvirksomheder. I tillæg til det 

gamle direktiv indeholder det nye 8. direktiv om lovpligtig revision ligeledes bestemmelser til at 

styrke kvaliteten af den lovpligtige revision. ”Det drejer sig om regler, der vedrører efteruddannelse, 

etik, omdømme, tavshedspligt og uafhængighed, mulighed for anvendelse af internationale 

revisionsstandarder, kvalitetskontrol, regler om sanktioner og undersøgelse af revisorer og 

revisionsvirksomheder samt krav om et effektivt overordnet offentligt tilsyn med revisorerne og 

revisionsvirksomhederne.”28 

2.4. Principal agentteorien 

Betragtes revisors rolle ud fra en teoretisk synvinkel tager denne afsæt i principal agentteorien 

(herefter agentteorien). I agentteorien sættes der fokus på minimum to individers relation, hvor 

den ene part (principalen) uddelegerer udførelsen af en given opgave til en anden part 

(agenten).29 I revisors tilfælde repræsenterer virksomheden principalen, og revisor 

repræsenterer agenten. For at agenten (revisor) udfører opgaven tilfredsstillende for principalen, 

må principalen opstille en belønning, som giver agenten tilstrækkeligt incitament til at udføre 

opgaven efter principalens ønsker. Dette forhold beskrives som et over- og 

underordnelsesforhold, hvor principalen er den overordnede, og agenten den underordnede.30 

Agentens position under principalen garanterer dog ikke for, at agenten reelt lever op til 

                                                           

25 KPMG 
26 Forordning 537/2014 
27 Forordning 537/2014 
28 KPMG 
29 Elling 
30 Christensen 
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principalens forventninger. Sådanne tilfælde opstår, når principalen og agenten har 

modsatrettede interesser kaldet asymmetrisk incitamentsstruktur.31 

Teorien bygger på den grundlæggende antagelse, at både principalen og agenten er 

nyttemaksimerende. Nyttemaksimerende betyder, at den enkelte ”spiller” altid vil træffe det valg, 

som giver det bedst tænkelige udfald for dem selv. Alle ”spillernes” foretrukne udfald er derfor 

ikke nødvendigvis ens.32  

Teorien bygger foruden den asymmetriske incitamentsstruktur også på, at der er asymmetrisk 

information ”spillerne” imellem. Asymmetrisk information betyder, at ”spillerne” ikke har adgang 

til den samme information, såvel som principalen ikke har fuldt indblik i agentens handlinger.33  

Relationen mellem to individer kan næsten altid anskues ud fra agentteorien. Relationen mellem 

virksomhedens ejere og ledelse kan ligeledes anskues ud fra samme teori, idet ejerne forventer at 

opnå et tilfredsstillende afkast på deres indskudte kapital i virksomheden. Ledelsens opgave er at 

opfylde de mål som ejerne udstikker, og som belønning får ledelsen løn og potentielle bonusser 

mv. Lig spillet mellem revisor og ledelsen har ejerne (principal) og ledelsen (agent) heller ikke de 

samme interesser eller samme information. Den asymmetriske informationsstruktur giver 

ledelsen mulighed for i visse situationer at disponere efter egne interesser i strid med ejernes, 

uden at ejerne selv er i stand til at opdage det. Denne problemstilling – skjult adfærd – har i 

økonomisk teori fået betegnelsen ”moralsk hasard” (Moral Hazard).34 Problemstillingen har som 

følge heraf behov for at overvåge og kontrollere ledelsens adfærd. Ejernes opsyn med ledelsen vil 

via revisor foregå som illustreret nedenfor. 

Figur 1: Dansk Agentteori (egen tilvirkning): 35 

 

                                                           

31 Christensen 
32 Dixit 
33 Elling 
34 Elling 
35 Christensen 



 
Side 16 af 126 
 

Omkostningerne til revisor påføres virksomheden, hvilket reducerer virksomhedens resultat og 

potentielt også ledelsens bonus. For at holde revisors omkostninger til overvågning og kontrol på 

et minimum har ledelsen incitament til at dele sin information med revisor og derved undgå 

konflikt med ejerne, idet informationen vil blive afspejlet i virksomhedens regnskab. Dette 

indebærer dog, at ledelsen ser en gevinst i at offentliggøre informative regnskaber, som dækker 

ejernes informationsbehov. Ledelsens gevinst vil her kunne bestå i, at en tilfreds ejerkreds i 

mindre grad vil inddrage revisorerne i yderligere kontrolforanstaltninger, som igen vil påvirke 

virksomhedens resultat negativt.36 

Anskues agentteorien fra et dansk perspektiv, kommer en række problemstillinger til udtryk. Som 

det fremgår af figur 1 og tilsvarende af selskabslovens § 144, skal generalforsamlingen 

(principalen) vælge en eller flere godkendte revisorer, hvorved revisor er uafhængig af ledelsen 

(agenten). I dansk erhvervsliv er det imidlertid almindelig praksis, at ledelsen selv indstiller deres 

valg af revisor til generalforsamlingen, der som altovervejende hovedregel følger denne anvisning. 

Det reelle valg af revisor skifter herved fra principalen til agenten, hvorfor revisor ikke længere er 

uafhængig af agenten.37 Det forhold, at agentteorien ikke klart afspejles i den danske revisorret, 

understøttes af erklæringsvejledningen, hvor en hvervgiver defineres som: ”… den, der har bedt 

revisor om at afgive en erklæring.”38 Hvervgiver er således den person eller det organ, som har 

ansvaret for virksomhedens forhold. Nedenstående illustration viser agentteorien i et dansk 

perspektiv: 

Figur 2 – Dansk Agentteori39 (Egen tilvirkning) 

 

Af ovenstående illustration fremgår det endvidere, at revisors erklæring ikke ifølge dansk 

revisorret er tilegnet generalforsamlingen alene, men også til en række øvrige brugere.40 

                                                           

36 Elling 
37 Christensen 
38 Erklæringsvejledningen 
39 Christensen 
40 Christensen 
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Ovenstående gennemgang af agentteorien klarlægger således den teoretiske begrundelse for 

væsentligheden af, at revisor er uafhængig. 

2.4.1. Forventningskløften 

Forventningskløften beskriver den forskel, der er mellem den information, som bliver leveret af 

afsender (revisor), og den information der bliver forventet af modtager (offentligheden). Der 

opstår således en forventningskløft mellem revisor og offentligheden, fordi der er 

uoverensstemmelse mellem det, offentligheden forventer, revisor udfører, og det, revisor reelt 

skal udføre for at leve op til god revisorskik.41 Det er derfor afgørende for værdien af den 

udvekslede information, at forventningskløften mellem afsender og modtager minimeres mest 

muligt. Det er således en udbredt misforståelse i den brede befolkning, at revision skal betragtes 

som en fuldstændig sikkerhed,42 idet dette langt fra er hensigten med revisors arbejde: ”Auditing 

is not regarded as an exact science, designed to specify to 100 per cent accuracy the information 

contained in the financial statement.”43 Der ligger derfor en betydelig udfordring for 

revisionsbranchen i, at reducere forventningskløften mellem revisors afsendte information og 

regnskabsbrugernes forventninger som modtagere.44   

2.5. Indledning til den teoretiske gennemgang af revisors uafhængighed 

I det følgende afsnit vil der blive foretaget en teoretisk gennemgang af de principper og regelsæt, 

som danner fundamentet under revisors funktion som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

Revisor skal til enhver tid overholde en række etiske principper, som er grundlæggende for 

revisors virke, hvorfor der vil blive foretaget en nærmere gennemgang heraf. Dernæst vil der blive 

foretaget en teoretisk gennemgang af reglerne for revisors uafhængighed, hvorpå der opnås et 

dybdegående kendskab til først vigtigheden af revisors funktion som uafhængig, dernæst en 

forståelse for regelsættes afgrænsning og afsluttende en fortolkning af regelsættet. For at opnå en 

bedre forståelse for revisors rolle og forpligtelser vil der endeligt blive foretaget en gennemgang 

af begreberne ”offentlighedens tillidsrepræsentant”, ”God revisorskik” og ”revisors rimelige 

honorar”. 

                                                           

41 Bøg 
42 Bøg 
43 Humphrey 
44 Bøg 
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2.6. Revisors fem globale, etiske principper 

IFAC har i deres retningslinjer for revisors etiske adfærd formuleret fem globale, etiske 

principper, som sætter rammerne for de nationale adfærdsregler. Principperne kan således kun 

fraviges, såfremt de lokale regler er strammere end IFAC’s retningslinjer.45 Grundet verdens store 

mangfoldighed og kompleksitet er det etiske regelsæt ikke udformet stringent i sin betydning, 

men i stedet med plads til at inddrage lokal kultur og lovgivning.46 De fem etiske principper har 

derfor til hensigt at agere revisors etiske kompas.47 Retningslinjerne for en dansk revisor vil 

således med stor sandsynlighed være strengere, end de er for en revisor fra et af verdens u-lande, 

hvor korruption eller tilsvarende kan udgøre en naturlig del af at drive forretning i landet. Det er 

derfor revisors opgave at tilpasse sin egen etiske stedsans til ”kompasset”. De fem etiske 

principper vil i det følgende blive gennemgået nærmere: 

Integritet: ”At være ligefrem og ærlig i alle professionelle og forretningsmæssige forbindelser.”48 

Heraf følger, at revisor altid skal være åben og sandfærdig i sit arbejde, behandle alle ens og fair 

ligesom revisor ikke bevidst må være forbundet med information, som er urigtig. Revisor skal 

derfor være i stand til at kunne håndtere konflikter med sine klienter om offentlighedens 

interesse, selv om det er klienten, der betaler honoraret.49    

Objektivitet: ”Ikke at være forudindtaget, have interessekonflikter eller være under utilbørlig 

påvirkning af andre, således at den professionelle og forretningsmæssige dømmekraft 

undertrykkes.”50 

Revisors troværdighed kræver objektivitet. Til at sikre denne er der opstillet en lang række 

forudsætninger i revisorloven, som skal sikre revisors uafhængighed i opfattelse (independence 

of mind) og uafhængig i fremtoning (independence of appearance).51 Forståelsen af revisors 

uafhængighed vil blive gennemgået nærmere i de efterfølgende afsnit, men en trussel mod 

revisors objektivitet kan bestå i revisors nært venskabelige forhold til virksomhedens direktør. 
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Professionel kompetence og fornøden omhu: ”At vedligeholde sin faglige viden og færdigheder 

på det niveau, der er nødvendigt for at sikre, at en klient eller arbejdsgiver modtager en 

kvalificeret professionel ydelse baseret på den seneste udvikling i praksis, lovgivning og metoder, 

og at optræde omhyggeligt og i overensstemmelse med relevante tekniske og professionelle 

standarder.”52 

Princippet om professionel kompetence og fornøden omhu pålægger revisor kontinuerligt at 

tilegne sig og vedligeholde sine og sine medarbejderes kompetencer samt udføre sit arbejde i 

overensstemmelse med de faglige standarder. Revisor må kun påtage sig opgaver, hvor revisor 

selv, revisionsteamet eller de tilknyttede eksperter har den fornødne ekspertise.53 

Fortrolighed: ”At respektere fortroligheden af informationer opnået som et led i professionelle 

og forretningsmæssige forbindelser, ikke at videregive sådanne informationer til tredjemand 

uden behørig og specifik bemyndigelse hertil, medmindre der er en juridisk eller professionel ret 

eller pligt hertil, eller at anvende informationerne til personlig fordel for revisor eller 

tredjemand.”54 

Princippet om fortrolighed forpligter alle revisorer, medarbejdere og anvendte eksperter til at 

afholde sig fra at videregive fortrolige informationer til tredjemand, eller drage personlig fordel 

heraf, som følge af tilegnet viden via klientforholdet.55 

Professionel adfærd: ”At overholde relevante love og øvrige reguleringer og undgå enhver 

handling, som kan miskreditere revisorstanden.”56 

Princippet om professionel adfærd forpligter revisor til at overholde al relevant lovning, anden 

regulering og til at undgå enhver form for adfærd, herunder markedsføring, som vil kunne skade 

professionens omdømme.57 

2.7. Revisors uafhængighed 

For at virksomheders økonomiske information kan vurderes validt og danne grundlag for 

interessenters beslutningstagen, må den være troværdig.58 Uden en tredjepartsgennemgang 
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afhænger validiteten af virksomhedens informationer alene af den enkelte brugers tillid til 

virksomheden. Revideres virksomhedens information af en godkendt revisor, tilføjes det aspekt, 

at en uafhængig, fagligt kompetent revisor har gennemgået og udtalt sig om informationerne, 

hvorved brugernes tillid til informationens validitet styrkes.59 Alle inden for 

revisionsprofessionen skal derfor forstå revisors grundlæggende opgave i: ”at tilføre troværdighed 

til information og beslutninger på et uafhængigt grundlag.”60 Dette skyldes, at betingelsen for at 

revisors gennemgang og udtalelser tilfører værdi til validiteten af de økonomiske informationer 

er, at brugerne opfatter revisor som troværdig. Revisors troværdighed kan kun opnås, når 

brugerne opfatter revisor som uafhængig og kompetent.61 

Kravene til revisors uafhængighed er således afgørende for revisors berettigelse, hvorfor reglerne 

herfor har en fremtrædende rolle i revisorlovgivningen og i de udfyldende og mere dybdegående 

etiske regler for revisorer. Reglerne har til formål at: ”sikre mod, at revisor kommer i 

interessekonflikt mellem de krav, som samfundet må stille til revisors arbejde og udtalelser, og 

revisors egne personlige forhold.”62 I tilfælde af en interessekonflikt mellem revisors arbejde og 

udtalelser og revisors egne personlige forhold er der risiko for, at revisor mister sin objektivitet 

og dermed sin mulighed for at optræde som uafhængig. 

2.7.1. Uafhængighed i revisorloven 

For nærmere at forstå tolkningen af revisors uafhængighed undersøges det først, hvornår revisor 

ifølge Revisorloven er omfattet af uafhængighedsreglerne. Revisor omfattes af 

uafhængighedsreglerne, når: ”En revisor, der udfører opgaver omfattet af § 1, stk. 2, skal være 

uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører, og må ikke være involveret i virksomhedens 

beslutningstagning.”63  

Opgaver efter RL § 1, stk. 2 reguleres efter ændringerne til revisorloven i 2008, nu alene ved 

erklæringsopgaver med sikkerhed: ”Loven finder anvendelse ved revisors udtalelser om 
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ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven, og ved revisors afgivelse af andre erklæringer 

med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug.”64  

RL § 24, stk. 1 må derfor anses som den overordnede bestemmelse, hvori det fastslås, at ved 

revisors udførelse af en opgave omfattet af lovens anvendelsesområde, jf. RL § 1, stk. 2, skal 

revisor være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører og må ligeledes ikke være 

involveret i virksomhedens beslutningstagen. KPMG fortolker uafhængighedsbestemmelsernes 

omfang som: ”… en opgave, som er omfattet af § 1, stk. 2, betyder, at uafhængighedsbestemmelsen 

ikke omfatter erklæringsafgivelse, som falder udenfor § 1, stk. 2, men som er omfattet af § 1, stk. 3” 65  

I tilfælde, hvor revisors uafhængighed trues, er det revisors pligt at indsætte tilstrækkelige 

sikkerhedsforanstaltninger mod denne trussel: ”I tilfælde af trusler mod revisors eller 

revisionsvirksomhedens uafhængighed, herunder selvrevision, egeninteresse, partiskhed, nære 

personlige, herunder familiære, relationer eller intimidering, skal revisor eller 

revisionsvirksomheden træffe sikkerhedsforanstaltninger for at mindske sådanne trusler. Er truslen 

af en sådan art i forhold til de trufne sikkerhedsforanstaltninger, at revisors eller 

revisionsvirksomhedens uafhængighed er bragt i fare, skal revisor afstå fra at udføre opgaver efter § 

1, stk. 2.”66 

På baggrund af ovenstående kan bestemmelserne for revisors uafhængighed derved indskrænkes 

til erklæringsopgaver omfattet af Revisorlovens § 1, stk. 2.   

2.7.2. Forståelse af uafhængighedsreglerne 

Revisorlovens § 24 giver som ovenfor vist ikke en klar fortolkning af uafhængighedsreglerne. 

Denne skal i stedet findes i bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders 

uafhængighed og i dens tilhørende juridiske vejledning samt i IESBA’s udsendte retningslinjer for 

revisors etiske adfærd. 

Det følger af uafhængighedsbekendtgørelsens § 1, at revisor ikke kan udføre en given opgave, 

såfremt trusler mod revisors uafhængighed ikke kan reduceres til et tilfredsstillende niveau: ”En 
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revisor må ikke udføre opgaver, som omhandlet i revisorlovens § 1, stk. 2, når der foreligger trusler, 

der kan vække tvivl om revisors uafhængighed hos en velinformeret tredjemand67.”68 

Det fremgår ydermere af den juridiske vejledning, at revisor både skal være uafhængig i opfattelse 

(independence of mind) og uafhængig i fremtoning (independence of appearance), hvilket 

defineres som følger:  

Uafhængighed i opfattelse: ”situationen, hvor det er påviseligt, at revisor ikke er uafhængig.”69 

Uafhængighed i fremtoning: ”situationen, hvor en velinformeret tredjemand mener, at revisor 

ikke fremstår som uafhængig.”70 

Til videre at forstå de forskellige typer af trusler, som kan forekomme mod revisors 

uafhængighed, gennemgås nedenfor de af vejledningens forskellige typeeksempler, som er omtalt 

i Revisorloven, EU-henstillingen om revisorers uafhængighed og det 8. selskabsdirektiv. Truslerne 

mod revisor opdeles i følgende seks typiske kategorier: ”Egeninteresse, egenkontrol, selvrevision, 

partiskhed, familiaritet og intimidering.”71 

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

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

og alt for stor afhængighed af honoraret fra kunden.” 72 

Egeninteressetruslen er karakteriseret ved en økonomisk eller anden interesse som på en 

upassende måde vil påvirke revisors dømmekraft eller adfærd.73 Truslerne mod revisors 

egeninteresse og reguleringen heraf er særdeles omfattende, hvorfor der i de etiske regler 

opremses flere eksempler på, hvor denne trussel kan forekomme.74 

                                                           

67 Den juridiske vejlednings fortolkning af betegnelsen ”en velinformeret tredjemand” er: ”… At det ikke er 
enhver tvivl, der er relevant, men at den skal opstå hos en person, der forudsættes at have den fornødne indsigt 
omkring en konkret erklæringsafgivelse til at kunne foretage en vurdering af forholdene” (Kilde: 
uafhængighedsvejledningen punkt 3. side 6). 
68 Uafhængighedsbekendtgørelsen 
69 Uafhængighedsvejledningen 
70 Uafhængighedsvejledningen 
71 Listen er ikke udtømmende, idet revisor kan blive stillet overfor særlige omstændigheder, hvori der kan opstå 
usædvanlige trusler mod et eller flere af de grundlæggende principper. (Kilde: Bøg, side 25) 
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Selvrevision: ”Dette relaterer sig til vanskeligheden ved at fastholde objektiviteten ved 

undersøgelsen af egne ydelser, f.eks. når man træffer beslutninger eller deltager i beslutninger, 

som udelukkende burde tages af kundens ledelse.” 75 

Selvrevisionstruslen karakteriseres som truslen, hvor revisor ikke i tilstrækkelig grad kan vurdere 

resultaterne af en tidligere vurdering, aktivitet eller ydelse, som revisor selv eller en anden i 

revisionsvirksomheden, som revisor har tillid til, har udført.76  

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

stilling i en retssag eller anden situation, f.eks. hvis revisor handler med kundens aktier eller 

værdipapirer eller forsvarer kunden i retstvister.” 77 

Partiskhedstruslen er karakteriseret som truslen om, at revisor, i tilfælde af at dennes objektivitet 

kompromitteres, enten vil fremme eller modvirke sin klients interesser.78 

Nære personlige, herunder familiære, relationer: ”Begrebet, som på engelsk er ”familiarity 

and trust”, dækker over risikoen for, at revisor kan blive for påvirket af kundens personlighed og 

øvrige egenskaber og derfor for forstående for kundens interesser, f.eks. på grund af et tæt 

forhold til kundens personale. Dette kan resultere i alt for stor tillid til kunden og dermed 

manglende objektivitet ved bedømmelsen af kundens argumenter.” 79 

”Familiaritetstruslen” karakteriseres som truslen om, at revisor, i tilfælde af langvarig eller tæt 

forbindelse til klienten, i større grad vil tilgodese dennes interesser eller acceptere dennes 

arbejde.80   

Intimidering: ”Dækker over den mulighed, at revisor kan afskrækkes fra at handle objektivt som 

følge af trusler eller frygt for f.eks. en indflydelsesrig eller dominerende kunde.” 81 

Intimideringstruslen karakteriseres som truslen, hvor revisor afskrækkes fra at agere objektiv 

som følge af et faktisk eller fornemmet pres, herunder forsøg på at udøve utilbørlig indflydelse på 

revisor.82 
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Truslens væsentlighed afhænger dog af flere faktorer såsom: ”(…) truslens styrke, den eller de 

involverede personers status, karakteren af det forhold, der giver anledning til truslen, samt det 

generelle miljø omkring udførelsen af opgaven.” 83  

Det fremgår af uafhængighedsbekendtgørelsen, at typetilfældene på trusler, som er identificeret 

mod revisors uafhængighed efter § 6 (og revisorlovens § 24, stk. 3), skal have foreligget inden for 

de seneste to år, ”karensperioden”, for at blive betragtet som en trussel.84 Det fremgår endvidere, at 

identificerede trusler mod revisors uafhængighed i visse tilfælde kan afhjælpes ved at indsætte en 

række sikkerhedsforanstaltninger.85 Identificerer revisor derfor en eller flere af ovenstående 

trusler, bør revisor derfor foretage en vurdering af truslens væsentlighed og tage stilling til om 

truslen kan nedbringes til et acceptabelt niveau ved at indsætte de fornødne 

sikkerhedsforanstaltninger. Revisor bør dog tilsvarende tage hensyn til, at trusler kan være 

situationsbestemte, hvorfor identificerede faktorer hver for sig og i kombination med hinanden 

kan øge risikoniveauet til et uacceptabelt højt niveau. Dette er derimod ikke nødvendigvis 

tilfældet i andre situationer. 86 Det er derfor yderst vigtigt, at revisor udviser stor grad af 

agtpågivenhed, når revisor skal vurdere om den identificerede trussel kan reduceres til et 

acceptabelt niveau eller alternativt om revisor skal fratræde opgaven, jf. RL § 24, stk. 3. 

Hensigten med at indsætte sikkerhedsforanstaltninger er således at reducere trusler mod revisors 

uafhængighed til et niveau, hvor de ikke længere kan vække tvivl om revisors uafhængighed hos 

en velinformeret tredjemand. Sådanne sikkerhedsforanstaltningerne kan bl.a. bestå i forbud, 

restriktioner og andre foranstaltninger, der kan mindske truslerne mod uafhængighed.87 Dette 

kan indbefatte, at en anden godkendt revisor i virksomheden, som ikke på noget tidspunkt har 

været involveret i revisionsprocessen afsluttende kontrollerer det udførte arbejde. Medarbejdere 

i revisionsvirksomheden hvis forhold til klienten ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau kan 

udelukkes fra teamet, og elektronisk fratages muligheden for at tilgå klientmaterialet. Det er 

således kun i tilfælde af, at revisor ikke er i stand til at træffe de fornødne 
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sikkerhedsforanstaltninger, og revisors uafhængighed deraf fortsat er truet, at revisor skal afstå 

fra at påtage sig opgaven.88 

Det følger endvidere af RL § 24, stk. 6, at det er revisionsvirksomhedens ansvar, at der opstilles 

retningslinjer, som sikrer, at revisor tager stilling til, om der foreligger omstændigheder inden for 

karensperioden, som kan vække tvivl om revisors uafhængighed hos en velinformeret 

tredjemand, inden erklæringsopgaven accepteres.89 Det fremgår dog af den juridiske vejledning, 

at det både er revisionsvirksomhedens og revisors ansvar at sikre, at de fornødne overvejelser 

foretages inden erklæringsafgivelsen.90 I relation hertil skal hensynet i høj grad vurderes ud fra 

erklæringsmodtageren og samfundets interesse. 

Det følger endvidere heraf, at intentionen med uafhængighedskravene i forhold til vurdering af 

samfundets interesse er proportionalt stigende med den regnskabsklasse virksomheden aflægger 

sit årsregnskab efter. Ud fra et samfundshensyn vil revisor derfor sjælendt være inhabil for 

klienter, som aflægger regnskab i regnskabsklasse A og B, hvorimod der vil skulle foretages ekstra 

foranstaltninger for klienter i regnskabsklasse C og D.91 I tillæg hertil, tilføjer FSR’s etiske udvalg, 

at dette tilsvarende gør sig gældende for kravene til revisors sikkerhedsforanstaltninger: ”Det er 

derfor som et generelt udgangspunkt i overensstemmelse med revisorloven og Etiske regler for 

revisorer, at der skal iværksættes færre sikkerhedsforanstaltninger for at reducere en given 

uafhængighedstrussel til et acceptabelt niveau, når der er tale om erklæringsopgaver for en mindre 

virksomhed, end når der er tale om erklæringsopgaver for større virksomheder og virksomheder 

omfattet af reglerne om virksomheder af interesse for offentligheden.”92 

Det bør dog noteres, at det generelle udgangspunkt ikke ukritisk kan lægges til grund for revisors 

vurdering af samfundets interesse, idet det kan være påkrævet at følge de forbud og obligatoriske 

sikkerhedsforanstaltninger, som følger af Revisorloven og de Etiske regler for revisorer i relation 

til erklæringskunder efter RL § 1, stk. 2, som er omfattet af reglerne om virksomheder af interesse 

for offentligheden, uagtet erklæringsopgavens størrelse.93 
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Selvom en lang række af truslerne mod revisors uafhængighed kan afhjælpes, er der ligeledes en 

række trusler mod revisors uafhængighed, som altid er af en sådan karakter, at de ikke kan 

afhjælpes med sikkerhedsforanstaltninger. Truslerne vil ikke kunne afhjælpes, idet der fortsat vil 

være en uacceptabel høj risiko for, at revisor ikke er uafhængig ved brug af de tilgængelige 

sikkerhedsforanstaltninger.94 Disse situationer består i følgende udtømmende liste, som er 

indeholdt i revisorlovens § 24, stk. 2.: ”Tætte familiemæssige bånd, ansættelse i 

kundevirksomheden, nogen form for økonomisk interesse i kundevirksomheden, 

forretningsforbindelser og kundevirksomhedens interesser i revisionsvirksomheden.”95 

I relation til nærværende speciale gennemgås ikke yderligere herom, grundet specialets fokus på 

balancegangen mellem identificerede trusler, som kan afhjælpes jf. den juridiske vejlednings 

afsnit 3 eller alternativt at fratræde.  

2.8. Begrebet ”Offentlighedens tillidsrepræsentant ” 

Revisor skal foruden sin uafhængighed ligeledes agere som offentlighedens tillidsrepræsentant 

under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 2.96  Begrebet blev første gang indført i revisorloven i 

1994,97 men blev allerede introduceret i den første revisorlov fra 1909, hvori det fremgik at:”… en 

autoriseret Revisor, (…) med offentlighedens troværdighed skal kunne afgive Erklæring vedrørende 

forretningsmæssig Regnskabsførelse til brug i retlige Forhold.”98 Kravet om, at revisor skulle agere 

med offentlig troværdighed, blev dog ikke kædet sammen med kravet om revision, idet hverken 

autorisationsloven eller andre love krævede revision af regnskaber.99 Lovens formulering om 

offentlig troværdighed blev senere fjernet igen i forbindelse med revisorloven fra 1967, men det 

følger dog af betænkning 1411 - 2002, at realiteten bag, at revisors erklæringer havde offentlig 

troværdighed, fortsat var gældende.100  

Første gang begrebet ”offentlighedens tillidsrepræsentant” dukkede op i sin nuværende 

betydning var i Industriministeriets kommissorium af 16. september 1992 til 

Revisorkommissionen vedr. 2. fase af revisorlovgivningen under betegnelsen ”Offentlighedens 

tillidsmand”. Begrebets fortolkningsbidrag fremgår dog først i bemærkningerne til det senere 
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lovforslag: "… Begrebet har til formål at angive, at revisor ved udførelse af revision (…) også skal 

varetage hensynet til virksomhedens omverden såsom myndigheder, medarbejdere, kreditorer og 

investorer, selvom revisor er valgt af virksomheden, som kan have modstående interesser. (…) Det 

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

revisors erklæringer skal kunne anvendes over for – og skal kunne forstås korrekt af - en bredere 

personkreds, herunder af personer, der ikke har særlige regnskabsmæssige forudsætninger eller 

særligt kendskab til hvervgiveren (virksomheden)." 

Af ordlyden fra den endelige bestemmelse og ovenstående bemærkninger fra forarbejderne kan 

følgende udledes af begrebet ”offentlighedens tillidsrepræsentant: 

a. Revisor skal kun agere som offentlighedens tillidsrepræsentant i forbindelse med 

erklæringsafgivelse efter RL § 1, stk. 2.101 

b. Revisor skal varetage hensynet til en lang række af interessenter ved sin 

erklæringsafgivelse, såsom de offentlige myndigheder, kreditorer, investorer, 

medarbejdere etc.102 

c. For at kunne efterleve begrebets krav, punkt B), skal revisor formulere sin erklæring på en 

sådan måde, at en bred personkreds vil kunne forstå den korrekt.103 

d. Ved revisors udtalelse i sin erklæring, er udgangspunktet, at denne er til brug for 

omverdenen.104  

Det fremgår af punkt B, at revisor skal varetage en lang række interessenters interesser, hvoraf 

disse kan være modstridende. Der er således en naturlig svaghed i loven, idet revisor ikke kan 

varetage to modstridende interesser samtidig, hvorfor denne problemstilling bør fortolkes 

således: ”I stedet må kravet skulle forstås negativt: Revisor må ikke varetage en enkelt gruppes 

interesser ved udarbejdelsen af sin erklæring, hverken aktionærernes, kreditorernes eller det 

offentliges. Det tilstræbte mål er således "det objektive" - det, der giver det "rigtigste" og det mest 

interesseneutrale billede af erklæringsobjektet.”105  
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Betænkningens fortolkning i form af ”det objektive” og det ”rigtigste” billede af erklæringsobjektet 

er ligeledes i tråd med årsregnskabsloven,106 hvoraf det fremgår, at årsregnskabet skal udvise ”et 

retvisende billede”. Det ”rigtigste” såvel som ”et retvisende billede” vil dog fortsat være en 

subjektiv vurdering hos revisor, som foruden regnskabsbrugernes interesse også skal varetage sin 

egen, hvorved revisors neutralitet må betegnes som et teoretisk scenarie. 

Formålet med at indføre begrebet ”offentlighedens tillidsrepræsentant” i lovteksten må således 

betragtes som en fremhævelse af, at revisor i sin erklæringsafgivelse aldrig må tilgodese en enkelt 

interessentgruppes interesser på bekostning af andre. Begrebet bør heller ikke betragtes som en 

retlig standard på lige fod med begrebet ”god revisorskik”, idet opfyldningen af god revisionsskik 

bør sikre, at revisor samtidig har varetaget offentlighedens interesse i sin erklæringsafgivelse.107 

2.9. Begrebet ”God revisorskik” 

Den lovmæssige betegnelse af begrebet ”god revisionsskik” blev i 1985 ændret i LSR § 14, stk. 1 

(nu RL § 16, stk. 1) til ”god revisorskik”, for at inddrage alle revisors arbejdsområder og ikke kun 

revision. Ved lovændringerne i 2003 og 2008 blev begrebet igen indskrænket til kun at omhandle 

erklæringsopgaver med sikkerhed.  

God revisorskik har siden sin indførelse været et omdiskuteret og svært definerbart begreb som 

lig begrebet ”offentlighedens tillidsrepræsentant” fremgår af RL § 16, stk. 1: ”… Revisor skal udføre 

opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, 

som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise 

integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu 

ved udførelsen af opgaverne.” 

Det fremgår klart heraf af stk. 1, 2. pkt., at nøjagtighed og hurtighed anses som værende en del af 

god revisorskik. 

Bestemmelsens stk. 1, 3. pkt., præciserer endvidere kravene til ”God revisorskik”, at revisor i 

udførelsen af sit arbejde skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd samt 

professionel kompetence og fornøden omhu.  

                                                           

106 Årsregnskabsloven 
107 Revisorkommissionens betænkning 
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Bestemmelsens stk. 1, 2-3 pkt. er således identisk med de fem globale, etiske principper, som 

ligeledes er at finde i de etiske regler. Hermed skabes der en rød tråd imellem den danske 

lovgivning af revisors uafhængighed og de tilsvarende internationale retningslinjer.  

Det fremgår af forarbejderne til 1984-lovændringen, at ”god revisorskik” omtales som en 

”retsstandard” eller en ”generalklausul”. Disse udtryk benyttes typisk i tilfælde, hvor lovgiver ikke 

ønsker at ”binde retsanvendelsen ved nøje udformede forskrifter, men indskrænker sig til at give 

domstolene et direktiv, en moralsk el. social målestok, som de må udfylde og give indhold efter hver 

tids retsopfattelse.”108 Fordelen for lovgiver er herved, at ”god revisorskik” følger de skrevne eller 

uskrevne normsæt, som faktisk- eller realistisk forventes at følges af de udøvende revisorer. På 

den måde udvikles begrebets betydning over tid i takt med den udvikling, som sker i samfundet, 

og indenfor erhvervet selv.109 Det er derfor ikke muligt klart og præcist at definere begrebets 

indhold, idet denne er subjektiv og konstant i udvikling. Indholdet af begrebet udvikles og 

synliggøres i stedet primært gennem domme, disciplinærnævnskendelser, responsa, 

revisionsstandarder og vejledninger samt gennem retspraksis. 

Essensen i kravet om god revisorskik, må dog være at: ”… arbejdet skal udføres, som en god og 

kompetent gennemsnitsrevisor ville udføre det tilsvarende arbejde, hverken mere eller 

mindre.”110 God revisorskik er derfor hverken et udtryk for den højt specialiserede ekspertrevisor 

inden for en specifik standard, eller den ringe kvalitet man vil kunne finde hos den dårlige og 

sjuskede revisor. 

På trods af lovens nuværende indskrænkelse til kun at omhandle erklæringsopgaver med 

sikkerhed, vurderes det, at revisors disciplinære ansvar ligeledes gælder ved, at: ”… selvom der 

ikke længere stilles krav om, at revisors rådgivning skal ske i overensstemmelse med god revisorskik, 

dækker det fortsat over en realitet, der er stort set identisk med den tidligere retsstilling.”111 Det må 

således vurderes, at domstolene i forbindelse med et eventuelt erstatningsansvar fortsat vil 

kræve, at revisor udfører sine arbejdsområder foruden erklæringsopgaver med sikkerhed ud fra, 

hvad man må kunne forlange af en god, fornuftig og rimeligt kompetent revisor. 
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2.10. Begrebet ”Revisors rimelige honorar” 

Revisorlovens § 26 regulerer revisors honorar og har til hensigt at begrænse revisors 

egeninteresse i klienten for at sikre dennes uafhængighed. Det følger af RL § 26, stk. 1, at: ”En 

revisionsvirksomhed må ikke i hvert af fem på hinanden følgende regnskabsår have en større andel 

af sin omsætning end 20 pct. hos samme kunde.”112 Som følge af, at denne regulering kun vedrører 

de tilfælde, hvor revisor udfører opgaver efter § 1, stk. 2, gør loftet sig ikke gældende for klienter, 

som alene modtager rådgivningsydelser. 

Det følger endvidere, at revisor for udførelsen af opgaver efter § 1, stk. 2 ikke må betinge sig: ”et 

højere vederlag for sit arbejde, end der kan anses for rimeligt.”113 Revisors rimelige honorar 

fortolkes som: ”Et vederlag kan anses for urimeligt, hvis der er tale om en betydelig forskel mellem 

markedsprisen og det krævede eller accepterede beløb …”114 Revisor må derfor ikke forlange et 

betydeligt højere honorar for sine ydelser end sine konkurrenter, eller hvad der må anses for 

rimeligt i forhold til opgavens tidsforbrug. 

Det følger yderligere af stk. 2, at revisor ikke må betinge sig: ”et vederlag, hvis betaling eller 

størrelse gøres afhængig af andre forhold end det udførte arbejde.”115 Revisors vederlag må derfor 

ikke afhænge af den fremtidige indtjening, uanset om denne er helt uafhængig af det udførte 

revisions- eller erklæringsarbejde.116 

Det fremgår endvidere af stk. 3, at: ”Bestemmelsen i stk. 2 finder tillige anvendelse på vederlag for 

andre ydelser, når revisor eller andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til 

opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, samtidig for den samme hvervgiver kontrollerer 

eller er knyttet til opgaver efter § 1, stk. 2.”117 Dette betyder således, at forbuddet i stk. 3 ikke gør 

sig gældende for den øvrige del af revisionsvirksomheden, såfremt de tilknyttede personer på § 1, 

stk. 2-opgaven ikke deltager i den givne opgave. 

                                                           

112 Revisorloven 2008 
113 Revisorloven 2008 
114 Karnov, kommentar 111 til revisorloven 
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3. Ændring af det 8. selskabsdirektiv 

I det følgende vil forløbet fra EU-kommissionen den 13. oktober 2010 udsender Grønbogen 

”Revisionspolitik: Læren af krisen” frem til EU-parlamentets og Ministerrådets endelige 

vedtagelse i april 2014 af forordningen og ændringerne til det 8. selskabsdirektiv blive 

gennemgået med et særligt fokus på adskillelsen af revision og rådgivning. 

3.1. Grønbogen ”Revisionspolitik: Læren af krisen” 

Det er generelt EU-Kommissionens hensigt ved udarbejdelsen af grønbøger at danne grundlag for 

en debat på EU-plan og efterfølgende høring om et konkret emne.118 

Som følge af de økonomiske konsekvenser oven på finanskrisen i 2008, og den deraf betydelige 

usikkerhed om, hvorvidt de finansielle markeder fungerede korrekt og hensigtsmæssigt, blev 

revisors rolle heri ligeledes undersøgt for at genskabe tilliden. Store børsnoterede virksomheder 

verden over var under krisen gået konkurs, selvom adskillige af virksomhedernes regnskaber 

indeholdte ”blanke påtegninger” fra revisor, og derfor var uden anmærkninger vedrørende 

problemer med fortsat drift ”Going Concern”. 

Som led i at genoprette og styrke tilliden til revisors arbejde og derigennem tilliden til de 

finansielle markeder udsendte EU-kommissionen en grønbog,119 hvis hensigt var at skabe debat 

og høring om: ”revisorernes rolle, revisionsfirmaernes ledelse og uafhængighed, tilsynet med 

revisorerne, sammensætningen af revisionsmarkedet, etablering af et indre marked for 

revisionsvirksomhed, forenkling af reglerne for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og 

revisionsfirmaer og det internationale samarbejde om tilsynet med verdensomspændende 

revisionsnetværk."120  

Via denne debat og høring var det Kommissionens ønske at ændre og forbedre det 8. 

selskabsdirektiv fra 2006. Som tidligere beskrevet regulerer direktivet den ”lovpligtige revision af 

årsregnskaber og konsoliderede regnskaber”121, hvorfor Kommissionen kun kan foreslå 

ændringer til forhold indenfor dette anvendelsesområde.  
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Gennemføres ændringer til revisionsbranchen vil det også forventeligt få betydning for alle 

virksomhedens interessenter, hvorfor Kommissionen har rettet spørgsmålene til alle 

interessenter. For at sikre kvaliteten og den stærkest mulige opbakning til den endelige 

forordning og derigennem interessenternes tillid til revisor har Kommissionen søgt at inddrage 

flest muliges interesser i den endelige formulering til forordningen.122  

Kommissionen afholdt i 2010 høringer om Grønbogen, hvor 688 høringssvar var fremsendt til 

kommissæren. Størstedelen af de modtagne høringssvar vedrørte følgende tre forslag:123 

1. Genindførelse af to-revisorsystemet 

2. Tvungen rotation af revisionsvirksomheder 

3. Adskillelse af revision og rådgivning 

87 % af alle respondenterne udgjorde høringssvar fra medlemslandende i Europa, hvoraf 

Tyskland udgjorde 17 %. Der var også interesse fra interessenter udenfor EU-samarbejdet, hvor 

bl.a. USA havde indsendt 20 høringssvar.124 

Figur 3: Fordeling af respondenter i høringsprocessen til grønbogen inddelt efter 

interessentgruppe (egen tilvirkning):125   
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Af ovenstående figur tydeliggøres det, at størstedelen af de 688 respondenter har tilknytning til 

interessentgruppen ”revisionsbranchen”. Den store overvægt af høringssvar fra 

revisionsbranchen vil ved en kvantitativ analyse veje tungt grundet dens klare overvægt. En 

kvantitativ analyse heraf vurderes dog imidlertid ikke at kunne give et retvisende billede af den 

gennerelle holdning, idet det må vurderes, at fordelingstallene ikke er repræsentative for den 

respektive vægtning interessentgrupperne imellem. Revisionsbranchen er naturligvis meget 

interesseret i at præge høringen til deres fordel, idet den endelige forordning har stor indflydelse 

på deres arbejde og forretning. Revisionsbranchen udgør endvidere en stor numerisk gruppe, 

hvorimod en interessegruppe som de offentlige myndigheder er begrænset til en mindre gruppe 

af lande. 

Kommissionens ønske om at skabe debat omkring grønbogen vurderes til fulde opfyldt, hvor 

særligt spørgsmål 19 har været genstand for megen debat spredt ud over mange 

interessegrupper. 

I det følgende vil de forskellige interessentgruppers høringssvar og disses argumenter blive 

gennemgået for først spørgsmål 19 og dernæst spørgsmål 20 vedrørende henholdsvis ”adskillelse 

af revision og ikkerevisionsydelser” samt ”begrænsning i revisors honorar”. Efter hvert spørgsmål 

samles de enkelte interessentgruppers høringssvar til en samlet konklusion for gruppen. 

 

3.1.1. Adskillelse af revision og ikkerevisionsydelser 

I EU-Kommissionens udsendte Grønbog, er der stillet følgende spørgsmål til, hvorvidt revision og 

rådgivning bør adskilles:  

Spørgsmål 19: ”Bør der være forbud mod levering af tjenester uden for revisionsområdet? Bør 

forbuddet gælde for samtlige firmaer og deres klienter, eller kun for visse institutionstyper som f.eks. 

systemiske finansielle institutioner.”126 

Revisionsfaglige organisationer 

Det fremgår af høringssvarene til spørgsmål 19, at størstedelen af revisionsbranchens 

interesseorganisationer generelt er negativt stemt overfor forslaget, imens enkelte erkendte, at 

regulering af virksomheder af offentlighedens interesse127 vil styrke revisors uafhængighed.128 
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”Big 4” 

Ikke overraskende var heller ikke ”Big 4” positivt stemt overfor forslaget. ”Big 4” argumenterer 

her for, at en adskillelse vil forringe kvaliteten af revisionen og revisorernes økonomiske 

uafhængighed, forøge virksomhedernes administrative byrder og derved begrænse 

Kommissionens overordnede ønske om samfundsmæssig vækst. Ligeledes mener ”Big 4”, at der 

allerede foreligger strenge krav til revisors uafhængighed, ligesom ingen støtter op om mere 

åbenhed. ”Big 4” støtter derimod op om EU's ønske om at implementere de internationale 

standarder for kvalitetskontrol. Der åbnes også op for den mulighed, at en revisionskomite skal 

godkende ikkerevisionsydelser. Endvidere foreslås, at revisionskomiteen skal kontrollere og 

godkende, at det aftalte honorar ikke indeholder en skjult fortjeneste som kompensation for et 

lavt revisionshonorar samt større gennemsigtighed mellem komiteens beslutning om 

revisionshonorar og valg af revisor. Endeligt er muligheden for disciplinære sanktioner overfor 

revisionsvirksomheder, der leverer ydelser som er i konflikt med uafhængighedsbekendtgørelsen, 

drøftet.129 

Små og mellemstore revisionsvirksomheder 

Respondenterne i kategorien små og mellemstore revisionsvirksomheder støtter op om forbuddet 

mod ikkerevisionsydelser, idet dette udgør en vigtig faktor i at bevare revisors uafhængighed, 

men fastlår samtidig, at forbuddet alene bør berøre virksomheder af offentlighedens interesse. 

Samtidig appelleres der til fortsat at kunne levere ikkerevisionsydelser til små og mellemstore 

klienter, idet et forbud vil kunne true deres eksistens.130 

Investorer 

På baggrund af størstedelen af investorernes høringsvar kunne der generelt udledes tre 

gennemgående holdninger. Den første består i, at de ikkerevisionsydelser, som ikke har en 

naturlig forbindelse til revisionen, bør blive reguleret eller ligefrem forbydes, idet dette vurderes 

som den største kilde til interessekonflikt hos revisor, ligesom revisor opnår en uberettiget 

konkurrencemæssig fordel heraf. Den anden består i, at der bør stilles krav til, at revisor opstiller 

tilstrækkelige sikkerhedsprocedurer, som imødekommer den trussel, som forekommer mod 

revisors uafhængighed ved levering af ikkerevisionsydelser. Investorerne peger slutteligt på, at 
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der bør være langt større åbenhed omkring typen og mængden af de ikkerevisionsydelser, som 

revisor leverer til virksomhederne, således at investorer kan forholde sig kritisk hertil på et 

informeret grundlag. Ligeledes bør revisionskomiteen være med til at vurdere de modtagne 

ikkerevisionsydelser og den efterfølgende rapportering til investorerne. 

I tillæg til ovenstående ønskede nogle respondenter en tydeliggørelse af, hvad 

ikkerevisionsydelser indeholder, herunder en liste over tilladte og ikke tilladte ydelser.131 

Offentlige myndigheder 

De offentlige myndigheder tilkendegav i sine høringssvar, at revisor forbedrer kvaliteten af sin 

revision, når denne samtidig leverer ikkerevisionsydelser, qua sit øgede kendskab til klienten. 

Ifølge de offentlige myndigheder bør ikkerevisionsydelser derfor ikke forbydes for alle 

revisionsklienter, men i stedet vurderes sag for sag, hvor en liste over forbudte 

ikkerevisionsydelser kunne være den realistiske løsning. 

De offentlige myndigheder gav ligeledes udtryk for, at revisor fortsat kan levere både revision og 

ikkerevisionsydelser til virksomheder af offentlighedens interesse når revisionskomiteen tager 

ansvaret for, at revisors uafhængighed ikke trues heraf.132 

Akademikere 

De modtagne høringssvar fra forskere støttede bredt op omkring et fuldt forbud mod at 

revisionsvirksomheder leverer ikkerevisionsydelser som den bedste garanti for fuld 

uafhængighed, eller alternativt at begrænse det fulde forbud til revisionskunder. Uanset scenariet 

bør revisionskomiteen dog altid forhåndsgodkende revisors levering af revisionsydelser og 

ikkerevisionsydelser. Forskerne argumenterer ved, at et fuldt forbud mod, at 

revisionsvirksomheder må levere ikkerevisionsydelser, med sikkerhed vil have en positiv effekt 

på tredjemands opfattelse af revisors uafhængighed. Dette skyldes bl.a., at forskning har påvist, at 

revisor ikke forbedrer kvaliteten af sin revision på baggrund af den opnåede viden i forbindelse 

med levering af ikkerevisionsydelser, men i stedet reduceres revisionsomkostningerne. Revisors 

ikkerevisionsydelser kan være fordelagtige for både revisor og virksomheden selv, men den 

mindskede uafhængighed hos revisor sker på bekostning af de øvrige regnskabsbrugeres 

interesse, hvilket ifølge forskerne ikke kan forsvares med øget effektivitet. 
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Ydermere mener forskerne, at revisors uafhængighed bør overvåges og eventuelle forbrydelser 

offentliggøres. Forskning har ligeledes påvist, at investorerne højest vil acceptere, at 

ikkerevisionsydelser udgøre 25 % af det samlede honorar til revisor.133 Der er ligeledes bred 

opbakning til, at den amerikanske ”Securities and Exchange Commission”s principbaserede 

tilgang anvendes:134 

1. Revisor bør ikke revidere sit eget arbejde 

2. Revisor bør ikke udføre ledelsesopgaver 

3. Revisor bør ikke udføre advokatretlige opgaver for sin kunde 

Endeligt vurderer forskerne, at et forbud mod levering af ikkerevisionsydelser til en 

revisionskunde vil medføre et fald i det samlede honorar pr. kunde for revisionsvirksomheden, 

hvilket ses som en positiv ekstraeffekt.135 

Øvrige aktører 

Øvrige aktører på markedet for ikkerevisionsydelser, såsom advokater og skatterådgivere, mener 

ikke, at revisionsvirksomheder skal have tilladelse til at levere ikkerevisionsydelser.136 

Regnskabsaflæggere og virksomheder  

Virksomhederne og disses interesseorganisationer støtter ikke op om et EU forbud mod, at 

revisionsvirksomheder må levere ikkerevisionsydelser for at forbedre revisionskvaliteten, idet 

det anses som vigtigt for kvaliteten hos revisionsvirksomheden at have en bred vifte af 

specialviden samlet. Nogle foreslår dog, at effekten af at adskille revision og ikkerevisionsydelser 

hos den samme kunde bør undersøges nærmere. 

Opsummering af høringssvarene 

Ovenstående gennemgang af revisorkommissionens modtagne høringssvar til spørgsmål 19 kan 

sammenfattes i nedenstående tabel.  
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Af ovenstående tabel kan udledes, at de interessentgrupper, som berøres af det foreslåede forbud 

(Revisionsfaglige organisationer, ”Big 4” og regnskabsaflæggerne) alle er imod et forbud. De 

offentlige myndigheder er som udgangspunkt imod et generelt forbud for alle revisorer, men er i 

stedet for et forbud mod særligt uafhængighedstruende ikkerevisionsydelser, medmindre 

virksomhederne selv tager ansvaret for at revisors uafhængighed fortsat er intakt. Små og 

mellemstore revisionsvirksomheder er alle positivt stemt over for et forbud mod levering af 

ikkerevisionsydelser til virksomheder af offentlighedens interesse, men samtidig imod et forbud 

for øvrige kundetyper. Investorerne er gennemgående positivt stemt overfor et forbud på den 

enkelte revisionskunde, imens akademikerne udtrykker ønske om et generelt forbud for 

revisionsvirksomhederne. 

3.1.2. Regulering af revisors honorar 

I EU-Kommissionens udsendte Grønbog er der stillet følgende spørgsmål til, hvorvidt revisors 

honorar skal reguleres: 

Spørgsmål 20: ”Bør der fastsættes et maksimalt honorar, som et revisionsfirma har ret til at 

modtage fra en enkelt klient?”137 
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Spørgsmål 20 er i mindre grad end spørgsmål 19 blevet debatteret, men vurderes fortsat at 

indeholde tilstrækkeligt med høringssvar til at kunne anvendes i nærværende afhandling.  

Revisionsbranchen inkl. ”Big 4” 

Revisionsbranchen selv inklusiv ”Big 4” udtrykker alle enighed om, at der bør fastsættes et loft for, 

hvor meget en enkelt kunde må udgøre af revisionsvirksomhedens samlede omsætning, dog uden 

at præcisere yderligere herom.138 

Akademikere 

Akademikerne er enige med revisionsbranchen i, at der bør fastsættes et loft, men er i 

modsætning til revisorerne mere konkrette i deres svar. Loftet på 20 % i Danmark, som samtidig 

er det laveste i Europa, vurderes at være for højt til at kunne ekskludere revisors økonomiske 

uafhængighed, hvorfor der i stedet foreslås, at grænsen sænkes til 10 %.139 

Opsummering af høringssvarene 

Ovenstående gennemgang af revisorkommissionens modtagne høringssvar til spørgsmål 20 kan 

sammenfattes i nedenstående tabel.  

 

Som det fremgår af tabel 2, er både branchen selv og akademikerne enige om, at der bør 

fastsættes grænser for, hvor meget en klient må udgøre af en revisionsvirksomheds samlede 

omsætning. Det interessante i de to interessentgruppers enighed ligger heri, at de selv samme 

interessentgrupper var direkte uenige i spørgsmål 19. Enigheden må således kunne betragtes som 

en generel samfundsmæssig enighed.  
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3.2. Den endelige forordning 

Den 30. november 2011 fremlagde EU-Kommissionen deres lovforslag til en ny europæisk 

revisionspolitik. Lovforslaget indeholdt både et ændringsforslag til det 8. direktiv fra 2006 samt et 

forslag til en ny forordning.140 

Det oprindelige 8. selskabsdirektiv indeholdt regler for alle virksomheder, herunder et særligt 

afsnit for virksomheder af offentlighedens interesse. Det er EU-kommissionens ønske 

fremadrettet at opdele kravene til den lovpligtige revision således, at kravene til virksomheder af 

offentlighedens interesse reguleres i forordningen, imens alle øvrige krav fremgår af det nye 8. 

selskabsdirektiv.141 

Det 8. selskabsdirektiv vil således fortsat fungere som retsgrundlaget for udførelsen af den 

lovpligtige revision, mens forordningen skal indeholde specifikke supplerende bestemmelser for 

virksomheder af offentlighedens interesse.142 

På baggrund af Kommissionens forslag har forskellige udvalg i EU-Parlamentet behandlet 

forslagene, hvor særligt Retsudvalget (JURI) og Økonomi og Valutaudvalget (ECON) forholdt sig 

kritisk til Kommissionens forslag. Det særligt vigtige Retsudvalg vedtog den 25. april 2013 et 

ændringsforslag til Kommissionens forslag vedrørende regulering af bl.a. adskillelse af revision og 

ikkerevisionsydelser samt firmarotationsordningen.143 Retsudvalget var modstander af en 

begrænsning på 10 % af salg af ikkerevisionsydelser til revisionsklienter, og foreslår i stedet som 

alternativ, at de internationale etiske retningslinjer for rådgivningsydelser implementeres.144 

Begrænsningen blev i forbindelse med forhandlingerne hævet til 70 % i den endelige 

forordning.145 

På baggrund af Kommissionens oprindelige forslag samt de indgivne ændringsforslag fra 

Parlamentets udvalg, herunder Retsudvalget og Ministerrådet, blev Parlamentet, Kommissionen 

og Ministerrådet den 17. december 2013 enige om et kompromisforslag til ændringer af det 8. 

direktiv og den tilknyttede forordning.146 Kompromisforslaget til forordningen og ændringer af 
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direktivet blev af både Parlamentet og Ministerrådet vedtaget i foråret 2014, med forventet 

implementering i alle EU medlemslande senest 17. juni 2016.147 

Nærværende afhandling behandler i relation hertil revisors begrænsning i levering af 

ikkerevisionsydelser og revisors honorar til virksomheder af offentlighedens interesse, hvilket 

alene reguleres i den endelige forordning.148 Der afgrænses derfor fra en yderligere gennemgang 

af ændringerne til det 8. selskabsdirektiv, imens de væsentligste regler i den vedtagne forordning 

gennemgås nærmere i det følgende. 

3.2.1. Forordningens regulering af ikkerevisionsydelser 

På trods af ”Big 4”s, revionsbranchens interesseorganisationers og regnskabsaflæggernes 

modstand mod forslaget om en begrænsning i revisors mulighed for at levere 

ikkerevisionsydelser til revisionskunder indgik denne begrænsning fortsat i den endelige 

forordning. De vedtagne regler om forbuddet mod udførelse af visse ikkerevisionsydelser fremgår 

af forordningens artikel 5.  

Hertil fremgår af stk. 1, at: ”en revisor eller et revisionsfirma, der udfører den lovpligtige revision af 

en virksomhed af interesse for offentligheden, eller ethvert medlem af netværket, som revisoren eller 

revisionsfirmaet tilhører, må ikke direkte eller indirekte udføre forbudte ikkerevisionsydelser for den 

reviderede virksomhed, dennes modervirksomhed eller de af denne kontrollerede virksomheder i 

Unionen …”149 Der er således ikke vedtaget et gennemgribende forbud mod, at 

revisionsvirksomheder udfører ikkerevisionsydelser, såvel som der heller ikke er indført et 

gennemgribende forbud mod levering af alle typer ikkerevisionsydelser til revisionskunder. 

Forordningens definition af forbudte ikkerevisionsydelser er præsenteret i bilag 1. Der gives dog 

tilladelse til, at medlemsstaterne selv kan indføre yderligere forbud i national lovgivning.150 

Det følger tillige af stk. 3, at medlemsstaterne kan tillade visse forbudte ikkerevisionsydelser, 

såfremt følgende 3 betingelser er opfyldt: 

a) ”De har ingen indvirkning eller har ubetydelig indvirkning, hver for sig eller samlet, på de 

reviderede regnskaber”151 
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b) ”Skønnet over indvirkningen på det reviderede regnskab er veldokumenteret og forklaret i 

revisionsprotokollatet til revisionsudvalget som omhandlet i artikel 11”152 

c) ”Uafhængighedsprincipperne som fastlagt i direktiv 2006/43/EF153 efterkommes af 

revisor eller revisionsfirmaet”154 

De af forordningens forbudte ikkerevisionsydelser, som nationalt kan tillades, består af følgende 

ikkerevisionsydelser: 

a) ”Skatteydelser relateret til: 

a. ”Udarbejdelse af skatteblanketter”155 

b. ”Udpegning af offentlige tilskud og skatteincitamenter, medmindre bistand fra 

revisoren eller revisionsfirmaet i forbindelse med sådanne kontroller er retligt 

påkrævet 

c. Beregning af direkte og indirekte skat og udskudt skat 

d. ”Ydelse af skatterådgivning” 156 

b) ”Vurderingsydelse, herunder vurderinger i forbindelse med aktuarydelser og støtte til 

retssager”157 

Det kan derfor konstateres, at på trods af, at ”Big 4”, revisorernes brancheorganisationer og 

regnskabsaflæggerne udtrykte stor modstand mod forslaget om et forbud mod, at revisor må 

levere ikkerevisionsydelser til virksomheder af offentlighedens interesse, er denne del alligevel 

medtaget i den endelige forordning. I stedet kan det konstateres, at det endelige forslag ligger tæt 

op af de offentlige myndigheders ønske om en konkret forbudsliste.  

Fremadrettet vil revisionsvirksomhederne således blive begrænset i deres mulighed for at levere 

ikkerevisionsydelser til deres revisionskunder af interesse for offentligheden. Denne opfattelse 

deles tillige af Anders Dons, topchef i Deloitte som udtaler: ”Lige om lidt er vi enten revisorer eller 

rådgivere.”158 
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3.2.2. Forordningens regulering af revisionshonorar 

Undersøges forordningens artikel 4, ”Revisionshonorarer”, for ændringer og tilføjelser til de 

nuværende regler i RL § 26, som beskrevet i afsnit 2.10. Hertil følger det af stk. 2, at en 

revisionsvirksomheds honorar for at yde tilladte ikkerevisionsydelser begrænses til højest 70 % 

af gennemsnittet af de honorarer, der er betalt i de seneste tre på hinanden følgende regnskabsår 

for den lovpligtige revision.159 Denne begrænsning på 70 % har, som gennemgået i det indledende 

teoriafsnit, ikke tidligere været en del af Revisorloven, men dette nye krav må betragtes som en 

stramning til de allerede implementerede regler i RL § 26.  

Endvidere følger det af artikel 4, stk. 3, at revisor skal underrette revisionsudvalget160, når det 

samlede honorar, der modtages fra en kunde af offentlighedens interesse, i hvert af de seneste tre 

på hinanden følgende regnskabsår udgør over 15 % af revisors samlede omsætning. Revisor skal 

hertil drøfte eventuelle trusler mod sin uafhængighed og de foranstaltninger, der er indsat for at 

imødegå disse trusler, med revisionsudvalget. Revisionsudvalget skal herefter tage stilling til, om 

revisionsopgaven bør gennemgå en kvalitetssikringskontrol før revisionspåtegningen afgives.161 

Endeligt følger af artikel 4, stk. 3, 2. afsnit, at såfremt honoraret fortsat vil overstige 15 % af den 

samlede omsætning skal revisionsudvalget beslutte, om revisor kan fortsætte med at udføre 

lovpligtige revisioner i en ny periode, der dog ikke må overstige to år.162 

Forordningens begrænsning på 15 % og det yderligere loft på to år ved fortsat overstigning heraf 

må betragtes som en betydelig stramning af de nuværende regler i RL § 26, stk. 1. Revisors 

uafhængighed synes derimod ikke væsentligt forbedret af et loft på 70 % af tilladte 

ikkerevisionsydelser, hvilket understøttes af revisorkommissionen: ”Der kunne argumenteres for, 

at formålet med at styrke revisors uafhængighed er blevet for udvandet ved den grænse på 70 pct. 

…”163 
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4. Revisors uafhængighed 

4.1. Indledning  

Afhandlingens problemstilling søges i det følgende først præsenteret ved en kort opsummering af 

problemstillingen ved agentteorien. Herefter analyseres afhandlingens problemstilling ud fra den 

indsamlede empiri i form af interview, høringsvar til Grønbogen og revisorkommissionens 

anbefalinger til implementering af den endelige forordning samt inddragelse af relevant forskning 

på området, hvorpå der løbende vurderes og konkluderes. 

4.2. Revisors uafhængighedstrussel ved udpegning  

Der er i de tidligere afsnit redegjort for agentteorien, som præsenterer udfordringen ved den 

danske praksis i forbindelse med valg af revisor. Det blev her præsenteret, at i modsætning til 

international praksis, indstiller en dansk ledelse revisor til Generalforsamlingens godkendelse, 

hvorved ledelsen reelt selv udpeger den revisor, som skal kontrollere dem selv. Konsekvensen 

heraf er, at revisor skal kontrollere selv samme instans, som har udpeget dem, og slutteligt skal 

godkende revisors honorar for det udførte arbejde. Problemet er dog ikke alene dansk, men også 

et generelt europæisk problem, idet EU-Kommissionen ligeledes har konstateret denne 

udfordring: ”… the auditor is often de facto selected and paid by the management of the audited 

company (…). In fact, shareholders have little or no impact on the selection of the auditor and the 

choice of auditors is at best validated by them at the annual general meeting.”164 Revisor kan som 

følge heraf ikke i teorien agere uafhængig af ledelsen. Svagheden i den danske model understøttes 

af Britta Fladeland Iversen: ”Det er min holdning, at man som revisor faktisk ikke kan være 

fuldstændig uafhængig, fordi dem, som indstiller dig som revisor, som regel er ledelsen, og det er 

dem, som du skal revidere, og allerede der er revisor efter min opfattelse i et misforhold.”165 Det kan 

derfor undre, at danske revisorer alligevel erklærer deres uafhængighed på reviderede 

regnskaber. Lars Kiertzner anderkender ligeledes problematikken, men forklarer samtidig, 

hvorfor revisor alligevel ikke er forhindret i at erklære sin uafhængighed, idet han udtaler: 

”Revisor har i sagens natur altid en latent honorarafhængighed, men det er 

revisionsvirksomhedernes opgave at styre, at honorarafhængigheden ikke bliver til en reel trussel. 

Efter min vurdering kan dette lade sig gøre, og også ved de store opgaver, der jo typisk løses i store 

revisionsfirmaer. I øvrigt indeholder forordningen i reglerne om revisionsudvalgenes rolle en 
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safeguard, der skal sikre, at det også reelt bliver generalforsamlingen, der foretager valg af 

revisor.”166 Selvom det ifølge Lars Kiertzner i udpræget grad er revisionsvirksomhedernes egen 

opgave at styre sin honorarafhængighed er dette i sagens natur ingen garanti for, at det reelt er 

tilfældet. Udfordringer forbundet med et revisionsudvalg vil blive behandlet senere i 

afhandlingen. 

Der synes alligevel at være en løsningsmulighed til at afbøde den identificerede risiko mod 

revisors uafhængighed, idet Britta Fladeland Iversen peger på muligheden for, at en helt tredje og 

uvildig instans udpeger revisor: ”Jeg kunne godt forestille mig, at det var Erhvervsstyrelsen, der 

udpegede revisor for en årrække, så man var helt sikker på, at man var uafhængig.”167 En sådan 

løsning, hvor en offentlig myndighed udpeger revisor, vil kunne sikre fuldkommen uafhængighed 

mellem revisor og virksomheden, men det vil også samtidig medføre en række udfordringer i 

forhold til den konkrete udvælgelsesprocedure, herunder fastsættelse af revisionshonoraret samt 

potentiel ekstrafakturering. Britta Fladeland Iversen ser selv følgende udfordringer ved denne 

metode: ”På den anden side, så mister du også den der tillid i samarbejdet mellem revisor og ledelse 

(…) ulempen ved at blive tildelt en revisor er, at man ikke nødvendigvis passer sammen kemimæssigt, 

ligesom man også skal passe på, at det ikke bliver alt for socialistisk.”168  

Revisors uafhængighed af ledelsen vil formodentlig blive positivt påvirket af, at en offentlig 

myndighed indsættes til at udpege revisor. Kvaliteten af revisionen synes modsat udfordret af det 

brudte tillidsbånd og den potentielt manglende, kemi der vil kunne forekomme mellem revisor og 

ledelse. EU's konsekvensanalyse peger ydermere på, at forslaget formentlig vil være for 

omkostningstungt og svært at håndhæve i praksis.169 Til gengæld peges der på, at det potentielt vil 

være en mulighed for finansielle institutioner: ”Option 2170 could be considered for PIEs171 with 

systemic importance (…), where the choice and performance of the statutory auditors could have a 

big influence on preserving market stability and where banking and insurance supervisors have an 

interest in closely monitoring the audit work.”172 EU’s konsekvensanalyse betvivler dog samtidig, 

om denne metode vil tilføre værdi sammenholdt med en allerede eksisterende løsning i nogle EU 
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medlemsstater: ”The possibility for banking supervisors to veto the appointment of an auditor.”173 

Denne løsning vil blive behandlet i det følgende afsnit. Selvom revisors uafhængighed af ledelsen 

klart må vurderes at blive positivt påvirket af, at en tredje og uvildig instans udpeger revisor, 

synes der ikke at være et entydigt bevis på, at kvaliteten i revisionen vil blive forbedret. En uvildig 

tredje instans kan derfor ikke betragtes som den foretrukne løsning.   

4.2.1. Revisionskomiteer som udpegningsinstans 

Allan Auning Hansen er ikke enig i, at revisors uafhængighed er udfordret, men peger i stedet på 

en anden mulighed: ”Jeg har aldrig set det som et problem, men en mulighed er, at revisor udpeges 

af en revisionskomité.”174 En sådan løsning findes allerede i det amerikanske regelsæt SOX. Her har 

man indsat en uafhængig enhed under bestyrelsen til at varetage kommunikationen mellem 

ledelsen og revisor samt udpegning og aflønning af revisor.175 Hensigten med at indsætte en 

uafhængig revisionskomité mellem ledelsen og revisor er at forhindre ledende medarbejdere i sin 

egenskab af direktør eller medarbejderrepræsentant i at ”dække” over besvigelser i 

virksomheden, som de selv har været en del af. Medlemmerne af revisionskomitéen skal derfor 

være uafhængige af direktionen, de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer eller anden 

tilknytning i virksomhedens datterselskaber. Det følger ligeledes, at medlemmerne af en 

revisionskomité ikke må modtage andet honorar fra virksomheden end det modtagne honorar 

som bestyrelses- og revisionskomitémedlem.176 

Herved er den enhed, som reelt udpeger revisor, og som senere godkender dennes honorar, den 

gruppe af medlemmer med mindst, om nogen, mulighed for at foretage besvigelser i 

virksomheden. Revisors uafhængighed vil ligeledes formodes positivt påvirket, imens revisors 

tillid til ledelsen må vurderes mindre påvirket end ved en offentlig myndigheds udpegning af 

revisor. En implementering af de amerikanske regler om en revisionskomité synes derfor som den 

bedste løsning til at begrænse revisors uafhængighed af ledelsen. Denne vurdering understøttes 

endvidere af EU-Kommissionens konsekvensanalyse: “… audit Committees are expected to counter-

balance the influence of management, acting as independent agents of investors within the audited 

entities.”177 Det følger derfor også allerede af EU’s 8. direktiv178, at europæisk placerede 
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virksomheder af offentlighedens interesse skal etablere en særskilt revisionskomité med mindst 

et uafhængigt medlem med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og/eller revision. Den 

europæiske model er dog langt fra lige så omfattende som det amerikanske regelsæt. 

Realistisk, vil den amerikanske model være svær at implementere, som følge af, at mange danske 

virksomheder af offentlighedens interesse er mindre end virksomhederne af samme karakter i EU 

og USA, og den gennemsnitslige bestyrelse ofte er tilsvarende mindre. Der er således en betydelig 

risiko for, at revisionskomitéen vil bestå af meget få medlemmer af bestyrelsen med potentielt 

begrænsede kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og/eller revision.  

Dette understøttes endvidere af en undersøgelse foretaget af ACI179, som dokumenterer, at det 

selv i den europæiske model har vist sig udfordrende for de danske virksomheder at sikre 

fagligheden hos langt hovedparten af de uafhængige medlemmer med indsigt i regnskabsvæsen 

og/eller revision, som er valgt ind i revisionskomitéen.180 Denne oplevelse gør sig ligeledes 

gældende i resten af Europa: “… the current practices and functioning of Audit Committees across 

the Union raise doubts about their effectiveness.”181 For finansielle virksomheder synes den 

foretrukne løsning at være en kombination af en revisionskomite og ledelsens mulighed for at 

nedlægge veto mod dennes beslutning: ”A veto possibility appears sufficient to allow the banking 

supervisors to exercise influence on the appointment of the auditor while integrating within the 

mechanisms and dynamics of option 1182, thus preserving the rights of the PIE shareholders. The 

introduction of such a veto at a Union level appears to be a preferable approach.”183 Ledelsens ret til 

at nedlægge veto argumenteres ved, at denne vil have et incitament til at bevare stabilitet på de 

finansielle markeder.184 Ledelsens vetoret sikrer herved, at tilliden mellem revisor og ledelse 

bevares, samtidig med at revisors uafhængighed af ledelsen bevares, hvorfor det anbefales, at 

denne løsning implementeres for finansielle virksomheder. Metoden er dog ikke den foretrukne 

hos ikke-finansielle virksomheder, idet ledelsen som følge af agentteorien vil have incitament til at 

overvurdere virksomhedens performance og derved skabe ustabilitet på de finansielle markeder. 
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Den officielle danske holdning har været, at det ikke er hensigtsmæssigt at tvinge danske 

virksomheder til at etablere en revisionskomité.185 Direktivet rummer derfor også mulighed for at 

lade den samlede bestyrelse varetage de opgaver, som revisionskomiteen efter loven skal 

udføre.186 Den dansk implementerede revisionskomité afdækker derfor kun i mindre grad 

problemstillingen i den danske model som følge af, at den samlede bestyrelse, herunder 

repræsentanter fra direktion og evt. medarbejderrepræsentanter, er med til at indstille revisor til 

generalforsamlingens godkendelse. Udfordringen er yderligere, at de danske bestyrelsers evne til 

at træffe et fagligt valg af revisor ikke er til stede, idet det end ikke har været muligt at tilknytte et 

revisionsfagligt kompetent medlem af virksomhedernes revisionskomitéer. Konsekvensen af 

bestyrelsens manglende indsigt i revisors arbejde, er: ”(…) at bestyrelsen primært ser på prisen på 

revisionen og mindre på det kvalitative og beslutter sig for så store besparelser på revisionen, at det 

er vanskeligt eller nærmest ikke muligt at udføre en omhyggelig revision og kontrol.”187 Det er derfor 

afgørende for at sikre revisionens kvalitet som et væsentligt parameter i bestyrelsens valg af 

revisor, at bestyrelsen har tilstrækkelig indsigt i revisors arbejde.  

Det må således vurderes ud fra agentteorien, at en revisor i Danmark ikke til fulde kan agere 

uafhængigt af ledelsen i hverken fremtoning eller opfattelse. For at styrke revisors uafhængighed i 

den forbindelse vurderes det for de finansielle institutioner at valg af revisor foretages af 

revisorkomitéen, hvortil ledelsen har vetoret. Denne metode vil dog ikke kunne implementeres 

hos ørige virksomheder af offentlighedens interesse, hvorfor den nuværende model, med et øget 

fokus på at sikre den indstillende instans’ faglighed inden for revision og/eller regnskabsvæsen, 

foretrækkes. 

4.3. Trusler mod revisors uafhængighed og deres påvirkning af revisionskvaliteten 

Som tidligere konstateret udfordres revisors uafhængighed af måden, revisor udpeges på. Det vil 

derfor i det følgende blive undersøgt, hvorvidt revisors afhængighed har påvirket kvaliteten af 

revisors arbejde. Dette vil blive gjort ved at undersøge følgende trusler mod revisors 

uafhængighed: Levering af ikkerevisionsydelser og prispres i branchen. 
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4.3.1. Trusler mod revisors uafhængighed 

Det er EU-Kommissionens vurdering, at revisors uafhængighed i visse situationer er truet som 

følge af, at de nuværende regler ikke er tilstrækkeligt dækkende.188 Forordningens formål er hertil 

at stramme reglerne på de områder, hvor revisors uafhængighed kan styrkes. Det er EU-

Kommissionens vurdering, at de trusler, som kan reduceres, er revisors familiaritet, selvrevision 

og egeninteresse.189 Som det tidligere er beskrevet, er EU-Kommissionen kommet frem til, at disse 

risici skal mindskes ved at indføre tvungen rotation, forbud mod visse ikkerevisionsydelser og 

strammere regler for revisors honorar.  

4.3.1.1. Ikkerevisionsydelser 

Det fremgår af Grønbogen, at EU-Kommissionen er bekymret for, at de nuværende 

sikkerhedsforanstaltninger ikke er tilstrækkelige til at sikre revisors uafhængighed i 

erklæringsøjeblikket, når revisor leverer ikkerevisionsydelser til revisionskunden. Behovet for 

regulering styrkes endvidere af revisionsbranchens stigende tendens til at levere 

ikkerevisionsydelser. EU-Kommissionen fremhæver særligt truslerne mod familiaritet og 

egeninteresse, hvilket kan resultere i, at revisors professionelle skepsis nedsættes og 

uafhængigheden i erklæringsøjeblikket undermineres.190 Revisors uafhængighed vurderes 

ligeledes truet af revisors ønske om at øge sit salg til den reviderede kunde, foruden den 

lovpligtige revision.191 Nye konkrete regler har således til formål at sikre, at revisor udfylder sin 

primære funktion som offentlighedens tillidsrepræsentant tilfredsstillende. 

Foruden EU-Kommissionens benævnte trusler bør truslen for selvrevision også indgå i 

vurderingen af forbuddet mod visse ikkerevisionsydelser. Dette skyldes, at revisor kan risikere at 

skulle foretage revision af materiale udarbejdet på baggrund af sin egen ikkerevisionsydelse.   

4.3.1.2. Revisionshonorar 

EU-Kommissionen forholder sig i mindre omfang til reglerne for revisors honorar end reglerne for 

rotation og ikkerevisionsydelser. Det udtrykkes dog, at reglerne ønskes behandlet i et samspil 

med reglerne for ikkerevisionsydelser. Det må derfor vurderes, at EU-Kommissionen betragter 

truslerne forbundet med revisors honorar som en afledt effekt af de identificerede trusler ved 
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levering af ikkerevisionsydelser. Som behandlet ovenfor vil revisors uafhængighed skulle sikres 

ved at styrke sikkerhedsforanstaltningerne mod revisors egeninteresse og familiaritet.192   

4.3.2. Levering af ikkerevisionsydelser 

Forordningen skal senest 17. juni 2016 være implementeret i dansk lovning.193 Det vides derfor 

ikke på nuværende tidspunkt, i hvor stort et omfang, regeringen vælger at benytte sig af 

lempelsesmulighederne i forordningen, eller alternativt implementerer mere end forventet. 

Carsten Høj Hansen mener, at det er for tidligt at forholde sig til tolkningen og deraf 

konsekvenserne ved forordningen: ”Vi ved godt, hvad forordningen kommer til at indeholde, men vi 

er langt fra at kunne forstå tolkningen af noget af forordningens indhold. Der er derfor ikke nogen 

endnu som konkret kan udtale sig om konsekvenserne ved forordningen i forhold til adskillelsen 

mellem revision og rådgivning.”194 Dette synspunkt er Lars Kiertzner derimod ikke enig i: ”Det er 

ikke plads til, at der nationalt kan tolkes på forordningens ”blacklist” over ikkerevisionsydelser, selv 

om dette ikke er det samme som at sige, at de er klare. Fremgår der ydelser såsom intern revision, 

som revisor ikke må levere til sine revisionsklienter, så gælder det for alle typer af ydelser indenfor 

intern revision. Forordningen overgår i mange sammenhænge alle andre tidligere reguleringer, der i 

større omfang har været principstyrede.”195 De store linjer er således på plads, hvorfor det 

betragtes som muligt på nuværende tidspunkt, at vurdere på de generelle konsekvenser ved 

forordningens implementering. 

EU-Kommissionen har fra grønbogens offentliggørelse udtrykt bekymring om, at revisors 

uafhængighed trues ved at udføre ikkerevisionsydelser. En bekymring som de underbygger ved 

bl.a. at henvise til det engelske parlaments råd ”House of Commons Treasury Committee’s” 

rapport fra 2009 ”Banking Crisis: reforming corporate governance and pay in the City”. Rapporten 

forsøger at afdække revisors rolle under finanskrisen i London, hvor der udtrykkes bekymring for 

revisors uafhængighed og investorernes manglende tillid til revisor. The Treasury Committee 

konkluderer ovenpå rapporten, at der skal ske en stramning i form af et forbud mod, at 

revisorerne kan udfører ikkerevisionsydelser hos virksomheder, de allerede reviderer. 

Det synes derfor overvejende realistisk, at forordningen og dennes ”Blacklist” over forbudte 

ikkerevisionsydelser bør fortolkes skarpt. Dette understøttes af, at de allerede gældende regler 
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bygger på en principbaseret tilgang, hvorved en mild fortolkning af forordningen må vurderes kun 

at tilføre en begrænset, hvis nogen, styrkelse af revisors uafhængighed, hvilket derfor vil være 

imod forordningens hensigt. 

Skarp fortolkning af forordningen 

I tilfælde af at forordningen skal tolkes meget bogstaveligt, er det Britta Fladeland Iversens 

synspunkt, at: ”Det er (…) rart at få lukket af for de opgaver, som konflikter med revisors 

uafhængighed, såsom intern revision.”196  Det er endvidere Carsten Høj Hansens vurdering, at 

konsekvensen for revisionsbranchen bliver: ”… at de opgaver, som vi ikke kan lave for vores egne 

kunder, kan vi så i stedet lave for vores konkurrenters.”197 En skarp tolkning af forordningen synes 

derfor ikke at have en negativ betydning for revisorerne. Allan Auning-Hansen kan til gengæld 

godt se, hvem der bliver ramt af en potentiel skarp tolkning: ”Synergieffekterne går tabt, og vi skal 

bruge flere ressourcer på at have to revisionsvirksomheder indover.”198 Selvom Allan Auning-

Hansen peger på, at det vil være mere ressourcekrævende for virksomhederne, bør det erindres, 

at initiativerne til forordningen skyldtes frygten for, at virksomhederne har haft for stor 

indflydelse på revisor. Det er derfor i sagens natur urealistisk at forestille sig, at en forbedret 

uafhængighed og kvalitet i revisionen vil medføre tilsvarende synergieffekter for virksomhederne. 

Mild fortolkning 

Ses der i stedet på konsekvenserne ved en mildere tolkning af forordningen, er det Carsten Høj 

Hansens vurdering, at hos Deloitte: ”Kommer vi til at skulle bruge oceaner af tid og ressourcer på at 

sætte os ind i et helt nyt sæt spilleregler, og der er kun en til at betale for det hele – det er kunden.”199 

Selv om reglerne bliver implementeret på en måde, så virksomhederne i flere tilfælde end ellers 

vil kunne bibeholde sin revisor som rådgiver, er der ikke nogen garanti for, at virksomhederne 

ikke vil blive påvirket økonomisk som følge af højere revisions- og rådgivningshonorarer til at 

dække det øgede tidsforbrug.  

Foretrukket fortolkning 

Den foretrukne fortolkning af forordningen synes derfor at være for både revisorerne, 

virksomhederne og øvrige regnskabsbrugere, at forordningen tolkes skarpt, således der sker en 

tydelig opdeling mellem, hvilke rådgivningsydelser revisor må levere og, hvilke ydelser revisor 
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ikke må levere. Et fuldt forbud vil til gengæld mindske fleksibiliteten, idet revisor ikke vil kunne 

levere selv små assistanceopgaver til virksomhederne uden betydning for revisors 

uafhængighed.200 Den gældende danske bestemmelse i uafhængighedsbekendtgørelsen, 

indeholder et absolut forbud mod f.eks. beregning af direkte, indirekte og udskudt skat. Udnyttes 

denne option i forordningen vil dette medføre en lempelse i forhold til de gældende danske regler. 

Virksomheder med behov for ekstern skatteassistance har, som følge af de allerede gældende 

danske regler, tilknyttet en anden rådgiver end revisor, hvorfor denne opgave i lige så høj grad 

kan varetages af denne. Revisorkommissionen argumenterer ligeledes for, at en klar adskillelse 

mellem revision og skatterådgivning vil kunne medvirke en mere kritisk revision, hvorved 

regnskabsbrugernes tillid til de reviderede regnskaber forøges.201 Det må derfor klart anbefales, 

at man i Danmark vælger en klar adskillelse af revision og ikkerevisionsydelser for at sikre 

regnskabsbrugernes størst mulige tillid til de reviderede regnskaber.   

Effekten af Quasi-rents 

Leverer revisor en uafhængig erklæring om virksomhedernes finansielle situation, bør revisor 

ideelt ikke have en forretningsmæssig interesse i kunden. EU- Kommissionen har derfor tidligere 

ytret mulighed for at indføre rene revisionsvirksomheder, som det kendes fra Frankrig.202 

Tanken bag revisors mulighed for både at levere revision og ikkerevisionsydelser er, at den viden, 

som revisor opnår gennem sin konsulentydelse, kan benyttes til at reducere 

revisionsomkostningen via ”spillover effect”. Konsekvensen er dog her, at det økonomiske bånd 

mellem revisor og kunden styrkes, idet quasi-rents fra revisionsydelsen forøges.203 

Quasi-rents er et udtryk for den konkurrencemæssige fordel som virksomhedens siddende 

revisor har i form af informationsasymmetrien mellem siddende og en potentielt nyvalgt 

revisor.204 Den siddende revisors omkostninger ved at udføre revisionen er derved lavere end en 

nyvalgt revisors, idet den siddende revisor kan udnytte den viden, som er opbygget gennem 

kundeforholdet. Effekten er derfor, at den siddende revisor undgår mange af de omkostninger 

som en nyvalgt revisor har for at opnå den samme viden om kundens virksomhed. Forskning har 
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dog tidligere påvist, at der er en sammenhæng mellem revisors stigende quasi-rents, som følge af 

levering af ikkerevisionsydelser, og en stigende risiko for, at revisors uafhængighed svækkes.205  

Holdningerne til om forordningen vil styrke revisors uafhængighed har ikke overraskende vist sig 

at være meget forskellige. Som repræsentant for bestyrelsen og aktionærernes holdninger er 

Britta Fladeland Iversen en af fortalerne for en adskillelse mellem revision og rådgivning: ”Det, 

synes jeg, er en fantastisk god ting.”206 Modsat er Allan Auning-Hansen grundlæggende uenig i, at 

revisor har et uafhængighedsproblem ved at levere ikkerevisionsydelser til revisionskunder: ”Det 

er min opfattelse, at revisorerne er meget faglige i de store revisionshuse. De er derfor meget 

opmærksomme på ikke at overtræde reglerne.”207 Dette synspunkt burde således også afspejle sig i 

revisorernes opfattelse, men Carsten Høj Hansen forholder sig mere neutralt til forordningen: 

”Vores holdning til forordningen er, at det er lovgiver, som udstikker retningslinjerne, og så må vi 

forholde os til det.”208 En forklaring på revisorernes neutrale tilgang til forordningen kan skyldes 

revisorernes forventning om, at den meromkostning, som de nye regler kommer til at påføre 

revisorerne, forventeligt vil blive skubbet videre til virksomhederne, såvel som 

rådgivningsopgaverne naturligt vil blive fordelt mellem de fire store revisionshuse, blot 

anderledes fordelt end i dag. Ovenpå de modtagne høringsvar til Grønbogen, er det en af EU-

Kommissionens forventninger, at opdelingen mellem revision og rådgivning vil forbedre 

konkurrencen på rådgivningsmarkedet.209 Dette understøttes blandt andet af, at asymmetrien på 

markedet i stor grad forsvinder, idet revisor ikke længere kan udnytte quasi-rents. Det virker 

derfor ikke realistisk, at revisorerne forventer, at de internt i branchen kommer til alene at fordele 

de allerede eksisterende rådgivningsopgaver i mellem sig. Det må derfor betragtes som usikkert, 

hvorvidt Carsten Høj Hansens vurdering giver et fyldestgørende indtryk af 

revisionsvirksomhedernes reelle holdning til forordningen. 

Forskningens synspunkt 

Fortalerne for forordningen understøttes endvidere af forskere, som har identificeret flere typer 

af trusler mod revisors uafhængighed, når revisor udfører ikkerevisionsydelser.210 Rådgivning 

baseres i stor grad på et tillidsbånd mellem rådgiveren og kunden, hvorfor en sådan relation til 
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kunden truer revisors familiaritet.211 Dette hænger ligeledes sammen med, at revisor i forbindelse 

med sin revision skal gennemgå arbejde, som er baseret på revisors egen rådgivning og derved 

risikerer at udføre selvrevision. Truslerne understøttes endvidere af Britta Fladelands Iversens 

egne oplevelser fra sin tid som revisor: ”Jeg fik engang overdraget en sag fra en kollega, hvor vi som 

ekstraydelse havde stået for bogføringen. Efterfølgende kunne jeg i forbindelse med revisionen 

konstatere, at der var en masse fejl i bogholderiet. Der er det da svært at gå ud til kunden og sige, at 

der er lavet en masse fejl i jeres bogholderi, men det bliver man jo nødt til.”212 Der er derfor en klar 

risiko for, at når revisor leverer bogholderiydelser for en revisionskunde, kan revisor ikke 

forholde sig objektivt til materialet på grund af selvrevisionstruslen. Konstaterer revisor alligevel 

fejl i bogholderiet, er der en risiko for, at revisor ikke konfronterer kunden som følge af, at fejlen 

bygger på revisors egen rådgivning (selvrevision). Britta Fladeland Iversens eksempel fremhæver 

derfor med al tydelighed, hvorfor bogføring, allerede inden forordningen ”Blacklistede” bogføring 

som en ikkerevisionsydelse, blev forbudt for kunder af offentlighedens interesse. 

4.3.2.1. Truslen ved revisors syn på et samlet kundehonorar 

Dertil kommer, at jo mere ikkerevisionsydelser fylder i det samlede honorar hos en 

revisionskunde, desto større er risikoen for, at revisor identificerer sine egne interesser med 

kundens (egeninteressetruslen). Ligeledes trues revisors uafhængighed af det potentielle 

økonomiske tab, som revisor vil lide i tilfælde af, at kunden skifter revisor ud eller truer med det 

(egeninteresse- og intimideringstruslerne). EU-Kommissionen har i tillæg til de ”Blacklistede” 

ikkerevisionsydelser yderligere indsat et loft på 70 % for, hvor meget de tilladte 

rådgivningsydelser må fylde. Nyere forskning har på baggrund af data fra 2013 og tidligere 

undersøgt, hvorvidt europæiske virksomheder af offentlighedens interesse fordelt på lande, vil 

blive udfordret af et loft på 70 %.213 Undersøgelsen viser gennemgående, at der hen over en 

længere periode har været en stigende efterspørgsel efter ikkerevisionsydelser, men at de største 

virksomheder i Frankrig, Tyskland og England frem mod forordningens implementering og som 

konsekvens af finanskrisen allerede i 2008 og 2009 tilpassede samt reducerede efterspørgslen 

efter, at alle ikkerevisionsydelser var beliggende under 70 %-grænsen.214 I opgørelsen ligger 

Frankrig lavest målt på ikkerevisionsydelser, med et landsgennemsnit på 5,6 % af 
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revisionshonoraret, 17,1 % i Tyskland og højest ligger England med 38,9 % i gennemsnit. 215 

Virksomhederne har således på forhånd tilpasset sin efterspørgsel efter ikkerevisionsydelser, 

hvorved de vil overholde 70 %-kravet uanset, hvilke ydelser der nationalt bliver ”Blacklistet” eller 

ej. Virksomheder i mindre lande som Portugal og Danmark er ligeledes under, men til gengæld 

betydeligt nærmere grænsen. I 2009 udgjorde ikkerevisionsydelser 49,9 % af det samlede 

revisionshonorar i Portugal, imens forholdet i Danmark udgjorde Europas højeste med 65,3 %.216 

Tallene bygger på en analyse foretaget fra 2011217, hvor de definerer virksomhedernes 

omkostninger til ikkerevisionsydelser eksklusiv revisionsrelaterede rådgivningsydelser. 

Ovenstående forhold vil derfor reelt udgøre en større andel efter forordningens regler, idet 

revisionsrelaterede rådgivningsydelser indgår i definitionen af ikkerevisionsydelser. Det må 

derfor forventes, at gennemsnittet for både Danmark og Portugal i perioder har ligget over 70 %-

grænsen, når forordningens definition for ikkerevisionsydelser benyttes. En dansk og portugisisk 

revisors uafhængighed har derved i årene op til finanskrisen været betydeligt mere truet af 

egeninteresse- og intimideringstruslen, end det fremadrettet vil blive tilladt.  

Forskere har igennem tiden forsøgt at finde signifikante sammenhænge mellem tilladelse af 

ikkerevisionsydelser og uafhængighed i opfattelse, som har været til at konkludere på, men med 

begrænset succes. Det skyldes, at uafhængighed i opfattelse i mange tilfælde er svært målbart, 

hvorfor revisorerne har benyttet sig af det principbaserede regelsæt ”Code of Ethics”. Studier 

heraf har derfor været nødsaget til at bruge ”proxies”218 som alternativ for uafhængighed, hvorfor 

modellerne bygger på en naturlig usikkerhed. Man bør derfor passe på med at konkludere for 

meget på, at flertallet af de studier, som er udført, ikke fandt en negativ effekt mellem tilladelse af 

ikkerevisionsydelser og revisors uafhængighed.219 

Revisor kan derimod kun opfylde sin funktion i tilfælde, hvor revisor også er uafhængig i 

fremtoning. Adskillige studier har derfor undersøgt om ikkerevisionsydelser har en effekt på 

revisors uafhængighed i fremtoning. I modsætning til forskning vedrørende revisors 

uafhængighed i opfattelse, kommer flest studier frem til, at tilladelse af ikkerevisionsydelser har 
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en negativ effekt på revisors uafhængighed i fremtoning.220 I nogle studier var det end ikke muligt 

at finde nogen form for signifikant sammenhæng, mens enkelte fandt en positiv sammenhæng. 

Årsagen til forskernes modsatrettede resultater skal sandsynligvis findes i forskernes forskellige 

forskningsdesigns, idet forskerne har taget udgangspunkt i forskellige populationsgrupper, 

såsom: kreditgivere, finansielle analytikere, aktionærer, bestyrelsesmedlemmer, økonomichefer 

og revisorer.221 Det er derfor ikke overraskende, at forskerne kommer frem til, at populationerne 

har forskellige opfattelser af revisors uafhængighed i fremtoning, idet populationerne både har 

forskellige og modsatrettede interesser. For at de foretagne studier giver værdi, må det naturligvis 

antages, at agenterne i de respektive populationer alle kan betegnes som fornuftige og 

velinformerede tredjemænd. Det bør således være uden betydning, at forskerne kommer frem til 

modsatrettede resultater som følge af forskellige forskningsdesign. Som det følger af teoriafsnittet 

skal revisor i enhver erklæringssituation efter RL § 1, stk. 2 vurdere om en fornuftig og 

velinformeret tredjemand vil vække tvivl om revisors uafhængighed. Observeres en enkelt 

signifikant sammenhæng, vil dette være udtryk for en interessentgruppe, som ikke vil opfatte 

revisor som uafhængig i den givne situation, hvorfor revisor skal afstå opgaven.  

En yderligere bias ligger i, at forskerne har benyttet sig af forskellige typer af ikkerevisionsydelser 

som målenhed, såsom bogholderi, IT services, design og installation af økonomistyringssystemer, 

skatteplanlægning og -forberedelse.222 Selvom forskningsresultaterne ikke giver et retvisende 

resultat for alle regnskabsbrugeres holdning, vurderes de alligevel som tilstrækkelige til at 

konkludere på, idet revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant skal varetage alle 

regnskabsbrugeres interesse. Der er derfor signifikant bevis for, at visse populationsgrupper 

opfatter, at revisors uafhængighed kompromitteres ved levering af ikkerevisionsydelser. Det har 

ikke i nærværende afhandling været muligt at gennemgå alle forskningsforsøg med henblik på at 

lokalisere de ikkerevisionsydelser, som har udvist en signifikant sammenhæng til en svækkelse af 

revisors uafhængighed i fremtoning. Det antages derfor, at de resultater, som påviser signifikante 

sammenhænge, udgøres af allerede forbudte ikkerevisionsydelser. Dette understøttes endvidere 

af Quick’s vurdering af, at et generelt forbud mod ikkerevisionsydelser ikke er nødvendigt.223 

Grundet forskningens usikkerhed må det i stedet anbefales, at EU- Kommissionen undersøger 
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effekten af hver enkelt ikkerevisionsydelse mod revisors uafhængighed, før denne ydelse 

underlægges et decideret forbud. 

Meningerne er delte omkring et kommende forbud af visse ikkerevisionsydelser, hvor særligt 

revisorerne og virksomhederne udtrykker størst modstand, imens øvrige brugere i forskellig grad 

er fortalere for et forbud. Forskningen har end ikke kunnet dokumentere signifikante beviser for 

eller imod. Konsekvensen synes i stedet med sikkerhed at være større administrative byrder for 

virksomhederne, men til gengæld større konkurrence på markedet for ikkerevisionsydelser.  

Revisorkommissionen argumenterer ligeledes ved, at en klar adskillelse mellem revision og 

skatterådgivning vil kunne medvirke til en mere kritisk revision, hvorved regnskabsbrugernes 

tillid til de reviderede regnskaber forøges. Det må derfor anbefales, at man i Danmark vælger en 

klar adskillelse af revision og ikkerevisionsydelser for at sikre regnskabsbrugernes størst mulige 

tillid til de reviderede regnskaber.   

4.3.3. Revisionshonorar 

Det er, som tidligere beskrevet, EU-Kommissionens bekymring, at revisorernes levering af 

ikkerevisionsydelser, såvel som revisors ønske om mersalg til sine revisionskunder, 

kompromitterer revisors funktion som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dertil bør ligeledes 

tillægges den priskrig, som har hersket på revisionsmarkedet i de senere år. Således udtaler 

Anders Dons i Deloittes seneste årsrapport om deres revisionsforretning: ”Revision agerer stadig i 

et meget konkurrencebetonet marked med krav om ”more for less”...”224  Tilsvarende fremgår det af 

PwCs seneste årsrapport: ”Udviklingen er positiv i et stadigt meget konkurrencepræget revisions- og 

rådgivningsmarked med en generelt flad udvikling i branchen …”225 Udtalelserne synes derfor at 

være et udtryk for en generel opfattelse blandt ”Big 4” i Danmark. Naturlig konkurrence på et 

marked er grundlæggende sundt for kunderne, idet efterspurgte varer og ydelser kan købes til en 

lavere pris end ellers. Samtidig tvinger konkurrencen også leverandører på markedet til at 

effektivisere forretningen eller udvikle og forbedre sine produkter. Udfordringen ved at levere 

revisionsydelser er, at det er svært for kunder og i sidste ende regnskabsbrugere at måle på 

kvaliteten af revisors revision. Det skyldes især, at en underskrevet revisionserklæring fra en 

autoriseret revisor, med de fornødne kompetencer, juridisk set er af samme værdi. Dertil kommer, 
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som tidligere nævnt, at det fra virksomhedernes side kræver stor indsigt i revisors arbejde at 

vurdere kvaliteten af revisors revision.  

Valg af revisor 

Ifølge Carsten Høj Hansen er det ikke nødvendigvis kvaliteten eller prisen, som alene er 

afgørende, når ledelsen indstiller revisor til generalforsamlingen: ”Jeg tror, at det er kemi.”226 

Kemien synes ligeledes at udgøre en væsentlig faktor ifølge Allan Auning-Hansen: ”Kemi og pris – 

jeg vil gerne betale lidt mere for en god kemi, op mod 10 % mere uden problemer, hvis alternativet er 

en revisor, som jeg ikke har kemi med. Jeg forventer til gengæld, at mine egne medarbejdere kan det 

faglige, hvorfor min revisor skal kunne sætte min forretning i perspektiv til de risici, som er 

forbundet hertil.”227 Allan Auning-Hansen vil således gerne betale en merpris på op mod 10 % for 

at undgå dårlig kemi med sin revisor. Det synes endvidere interessant, at Allan Auning-Hansen er 

villig til at betale en merpris for kemi, samt hans forventning om, at revisionspartnerens kunnen 

ikke består i det revisionstekniske, idet egne medarbejdere forventes at kunne løfte den faglige 

opgave, men i stedet partnerens evne til at se ud over revisionen for at komme med 

udviklingsmuligheder og forbedringsforslag til forretningen. Britta Fladeland Iversen fremhæver 

ligeledes: ”For mig er det væsentligste den revisionsansvarliges holdninger, og dennes involvering i 

revisionens gennemførelse. Hvor meget vil partneren fx være involveret i sagen, ser man partneren, 

er han/hun interesseret/opmærksom? Udstråler vedkommende, at han/hun har nogle holdninger til 

problemstillingerne, kan skære igennem og tør og evner at sige fra? Det er vigtigt, at partneren ikke 

er en, som ledelsen kan løbe om hjørner med.”228 Det er således gennemgående for alle tre 

respondenter, at kemien og relationen til revisor er afgørende i valget af revisor. Forventningen 

til, hvad revisor tilfører virksomheden af værdi, synes derimod forskellig set fra direktionens og 

bestyrelsens synsvinkel. Direktionen forventer fagligheden er på plads internt i organisationen, 

hvorfor revisor skal kunne tilføre værdi ud over revisionen. Bestyrelsen forventer derimod, at 

revisor først og fremmest agerer bestyrelsens forlængede arm og ikke lader sig styre af ledelsen. 

Den konstaterede forskel mellem direktionens og bestyrelsens forventninger til revisor, er 

endvidere i klar overensstemmelse med den tidligere beskrevne agentteori, idet bestyrelsen 

ønsker at mindske informationsasymmetrien, imens direktionen ønsker, at revisor er så 

værdiskabende for direktionen som muligt. 
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Traditionelt har de fire største revisionshuse i Danmark, bestående af EY, KPMG, PwC og Deloitte, 

været markant større end alle øvrige aktører på markedet, hvorfor denne gruppe i stor grad har 

fordelt segmentet af virksomheder af offentlighedens interesse i mellem sig. Det synes derfor 

rimeligt at antage videre i afhandlingen, ud fra en ”alt andet er lige”-betragtning, at værdien af 

revisionserklæringen fra hver af disse fire revisionshuse er den samme. Regnskabsbruger, 

herunder virksomheden selv, vil derfor være indifferent i sin vurdering af årsregnskabets 

rigtighed, uanset hvilken af de fire revisionshuse, som har erklæret sig herpå. 

Konsekvensen ved revisionsbranchens begrænsede mulighed for at konkurrere på 

revisionserklæringens kvalitet er, at en revisionsvirksomhed ikke kan blive markedsledende ved 

at konkurrere på at levere en bedre eller mere korrekt revisionserklæring, således som Apple blev 

markedsledende på markedet for mobiltelefoner, da de nytænkte mobiltelefonen og lancerede 

den første iPhone i 2007. 

Revisor er derfor i høj grad begrænset til at konkurrere på revisionens pris eller på kvaliteten af 

de ydelser, som kan leveres udenfor erklæringsområdet.  

Low-Balling 

Når revisionssager går i udbud, er det i disse år forbundet med kraftig priskonkurrence. Denne 

priskonkurrence kan derfor medføre, at vinderen af udbuddet har undersolgt sin revisionsydelse. 

Dette understøttes af Britta Fladeland Iversens egen oplevelse: ”Jeg har til gengæld også lige haft 

en sag (…) Her var honoraret så lavt, at revisorerne ikke ville kunne lave den revision til de penge. 

Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.”229 Denne form for priskonkurrence kaldes Low-Balling, idet 

revisor i periode 1 undersælger revisionsydelsen for efterfølgende at tjene penge i periode 2 og 

fremefter. 

Begrebet Low-Balling blev oprindeligt af mange anset som en trussel mod revisors uafhængighed. 

Et af argumenterne var blandt andet, at revisor fra begyndelsen af kundeforholdet havde et 

tilgodehavende hos kunden, svarende til differencen mellem de faktiske omkostninger forbundet 

med revisionen og det aftalte revisionshonorar.230 Et andet argument var, at på et marked, hvor 

alle underbyder revisionsydelser, vil dette i sidste ende påvirke revisors kvalitet negativt.231 
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Som svar på kritikerne af begrebet foretog forskeren DeAngelo i 1981 en anerkendt undersøgelse 

af, hvordan Low-Balling ikke havde indflydelse på revisors uafhængighed.232 DeAngelo kunne 

påvise dette, ved at betragte Low-Balling over en længere periode. Hertil kunne han påvise, at 

revisors tab på den for lavt prissatte revisionsydelse det første år ville tjene sig hjem i de 

efterfølgende år.233 DeAngelo argumenterede ligeledes for, at Low-Balling var med til at styrke 

uafhængigheden i relation til problematikken med quasi-rents, som tidligere beskrevet.234 Den 

potentielt nyvalgte revisor vil således, ved brug af Low-Balling, kunne konkurrere med siddende 

revisor, idet ny revisor kan investere værdien af siddende revisors oparbejdede quasi-rents, som 

udgør dennes konkurrencefordel, i fremtidige revisionshonorarer. 

En anden forsker behandlede også problemstillingen mellem Low-Balling og revisors 

uafhængighed i 2012.235 Udfordringen betyder, at revisors afkast af den samlede investering i 

kundeforholdet over tid afhænger af graden af Low-Balling og effekten af quasi-rents. Det er 

derfor afgørende for revisor, at kunden ikke afbryder kundeforholdet de førstkommende år, idet 

revisors investering da vil blive negativ. Er kunden bevidst om denne prisstrategi, vil det derfor 

være muligt at true revisors uafhængighed ved at true revisor med at opsige kundeforholdet. Det 

må således vurderes, at kombinationen af quasi-rents og Low-Balling derfor udgør en direkte 

egeninteresse- og intimideringstrussel, og derved også en trussel mod revisors uafhængighed. Det 

må derfor vurderes, at der er klare indikationer på, at danske revisorers uafhængighed har været 

truet som følge af de seneste års priskonkurrence. Dette understøttes endvidere af Carsten Høj 

Hansens vurdering: ”Vi har konstateret, at vi i de seneste år ikke har vundet nogen revisionssager 

som følge af et stort prispres. Vi vil ikke være en del af det prispres, som vi oplever på markedet lige 

nu, fordi det ville betyde, at vi gravede vores egen grav.”236 Det må således udledes heraf, at Carsten 

Høj Hansen bekræfter, at det prispres, som er til stede på markedet i dag, ikke har gjort det muligt 

for Deloitte i flere tilfælde at udføre en revision, som lever op til deres kvalitetskrav og en 

tilfredsstillende uafhængighed.  

Det nye KPMG's mulighed for at agere uafhængige og levere en tilfredsstillende kvalitet synes 

derimod anfægtet, idet det nye KPMG på rekordtid har skullet etablere en kundeportefølje fra 
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bunden. Ligeledes har PwC i de senere år haft en markant vækst i andelen af revisionssager blandt 

Danmarks 100 største virksomheder, senest med 10 % i regnskabsåret 2014-15237, hvor den 

primære faktor er identificeret som pris.  

Carsten Høj Hansen opfordrer endvidere EU til at skærpe reglerne: ”Det er mit håb for de store 

revisioner, at der fra EU's side kommer fokus på, at det, vi som revisorer foretager os, er vigtigt, og 

der derfor bliver stillet krav til kvaliteten. Er kvaliteten ikke i orden, går det ud over vores 

troværdighed og vores brand.”238 Der synes derfor klare indikationer på, at der er behov for 

regulering af revisors uafhængighed, idet selv aktører internt i branchen, positivt søger øget 

regulering, for at forbedre revisionens kvalitet, revisorernes uafhængighed blandt aktørerne på 

markedet og en øget forståelse for vigtigheden af den udførte revision hos kunderne.  

4.3.3.1. Det ”betingede” revisionshonorar  

Selvom en kombination af quasi-rents og Low-Balling påviseligt er en trussel mod revisors 

uafhængighed, forholder studierne sig ikke samtidigt til revisorernes anden indtjeningskilde, 

ikkerevisionsydelser. Leverer revisor foruden sin revision også ikkerevisionsydelser, hvilket for 

revisor historisk set har givet et højere afkast end revisionen, vil revisor hurtigere kunne tjene sin 

investering ind. Leverer revisor derfor både revision og ikkerevisionsydelser, synes det, at revisor 

kan reducere sin trussel mod egeninteresse og intimidering og deraf forbedre uafhængigheden. 

Til gengæld kan det som tidligere beskrevet forøge bl.a. selvrevisionstruslen mod revisors 

uafhængighed. Carsten Høj Hansen ser ikke noget problem i denne praksis, da denne metode 

understøttes af gængs revisionsteori, idet: ”det rent samfundsmæssigt ikke er særligt smart, at have 

en ”sur” revisor, som kommer hvert eneste år og blot kritiserer alle de kontroller og systemer, som 

ikke virker i virksomhederne og så går igen. Hvis revisor kan kritisere virksomheden, skal det også 

være muligt for revisor at komme med forbedringsforslag for at løse de udfordringer, der er 

konstateret. Det går naturligvis lidt ud over uafhængigheden, men fra et samfundssynspunkt giver 

det større værdi, at revisor også kan rådgive sine kunder.”239 Carsten Høj Hansens pointering af 

værdien af, at revisor skal kunne komme med forbedringsforslag til virksomheden på baggrund af 

de fundne forhold under revisionen kan dog tvivlsomt siddestilles med honoreret for 

ikkerevisionsydelser. Det ligger til gengæld revisor frit for at komme med forbedringsforslag til 

kunden som led i en god service, hvilket allerede er almen praksis blandt mange revisorer i dag. 
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Hvorvidt det er revisor selv eller en anden rådgiver, som hjælper kunden med at implementere 

disse forbedringsforslag, må fra en økonomisk betragtning være uden betydning, Carsten Høj 

Hansens argument kan derfor ikke i sig selv betragtes som et validt argument for at tillade 

revisorerne at udføre ikkerevisionsydelser for deres revisionskunder. 

Revisorernes praksis med at tænke ikkerevisionsydelser ind i revisionstilbuddene synes til 

gengæld som almen praksis, idet tidligere Managing Partner i KPMG og nu EY, Jesper Koefoed, 

offentligt udtaler til Berlingske: ”… en ydelse vil blive prissat lidt mere direkte, dvs. vi kigger på, 

hvad er omkostningen ved en revision og ud fra det sætte prisen. Der har vi nok tidligere skelet lidt 

til, at revisionen var lidt en adgangsbilet til et kundeforhold og derfor kunne vi tjene penge på andre 

ydelser. Så det korte svar vil være, at de øgede ressourcer der vil være i forbindelse med 

tilbudsgivning og de ting, og også det her med at man selvstændigt skal have en lønsum forretning 

også på alle revisionsengagementer betyder på længere sigt, at priserne nok vil finde vej opad.”240 

Anders Koefoed erkender derved, at revisionshonoraret har været prissat så lavt, at indtjeningen i 

kundeforholdet baseres på ikkerevisionsydelser. Dette underbygger endvidere den vurdering, at 

revisors uafhængighed betydeligt trues af den kraftige priskonkurrence, som er på markedet. Man 

kan ligeledes stille spørgsmålstegn ved, om revisorerne reelt har afgivet tilbud til kunderne, under 

forudsætning af, at kunden benytter revisor som rådgiver. Det følger af teoriafsnittet, at revisor 

ikke må udføre opgaver efter § 1, stk. 2 betinget, at: ”et vederlag, hvis betaling eller størrelse gøres 

afhængig af andre forhold end det udførte arbejde.”241 

Britta Fladeland Iversen mener ikke, dette er tilfældet: ”Man kan aldrig betinge 

revisionshonoraret af andre ydelser, fordi du ikke som revisor har krav på at få ekstraydelser, idet 

det så vil være en betingelse. I stedet forventer revisorerne, at der vil medfølge en række 

ekstraydelser, hvilket nogle også har tilkendegivet offentligt. Revisorernes forventning eller 

forhåbning om ekstraydelser er derfor ikke i ordets forstand en betingelse.”242 Carsten Høj Hansen 

afkræfter ligeledes, at revisionshonorarerne er betinget af ekstraydelser, og revisors 

uafhængighed derved kompromitteres: ”Nej, jeg mener fortsat, at vi kan bibeholde vores 

uafhængighed, hvilket bliver underbygget af den måde partnerne i Deloitte bliver aflønnet på. Den 

enkelte revisionspartner bliver aflønnet for revisionen hos sine kunder, men ikke for salg af 
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ekstraydelser.”243 Man anerkender derved hos Deloitte, at der opstår en uafhængighedskonflikt, 

når revisor incitamenteres af mersalg (egeninteresse), idet Deloitte har indsat en 

sikkerhedsforanstaltning mod netop dette incitament. Sikkerhedsforanstaltningen er således et 

værn mod revisors uafhængighed i opfattelse, men det kan dog fortsat betvivles, om det er 

tilstrækkeligt til at sikre revisors uafhængighed i fremtoning. Det skyldes, at honoraret fra 

ekstraydelserne forbliver i netværket, hvorved tredjemand potentielt vil kunne betragte dette 

som interessefællesskab. Britta Fladeland Iversen er heller ikke positivt stemt overfor denne 

praksis i revisionstilbuddene: ”Jeg mener dog samtidig, at den praksis er helt forkert, når revisor 

giver et revisionstilbud i forhåbning om at få adgang til at levere rådgivningsydelser til kunden.”244 

Selvom revisorernes tilbud ikke i lovens forstand har været betinget, synes kutymen for 

revisorernes tilbudsgivning at være en omgåelse af hensigten med loven, og derfor må denne 

praksis vurderes stærkt uetisk. Dette understøttes yderligere af Britta Fladeland Iversen, som 

fastslår: ”Jeg har dog afgivet nogle tilbud, hvor jeg regnede med, at der ville komme nogle 

ekstraydelser, men jeg har ikke haft det tænkt ind som der, hvor jeg skulle tjene mit honorar 

ind.”245 Det må således udledes heraf, at det samlede kundehonorar også historisk har været 

tænkt ind i revisionstilbuddene. Den kraftige priskonkurrence på markedet synes dog at have 

taget metoden langt videre, end hvad der tidligere har kunnet forsvares etisk. Det må derfor 

konkluderes, at det ikke er etisk forsvarligt, at revisionshonoraret er afhængigt af ekstraydelser, 

hvori revisor ikke agere som uafhængig rådgiver. Dette understøtter endvidere tidligere 

anbefaling om en adskillelse af revision og ikkerevisionsydelser.  

4.3.3.2. Priskonkurrencens påvirkning af revisionskvaliteten 

Det er i de foregående afsnit vurderet, at revisors uafhængighed kompromitteres ved at levere 

ikkerevisionsydelser og tiltrække eller fastholde nye kunder som følge af hård priskonkurrence. 

Som bekendt har denne praksis været anvendt i en længere årrække i revisionsbranchen. Det 

ønskes derfor belyst i det følgende, om revisors uafhængighed har været kompromitteret på en 

måde, som har påvirket kvaliteten af revisionen. 

Ifølge Carsten Høj Hansen er de hos Deloitte meget opmærksomme på, at netværkets 

uafhængighed ikke må kunne anfægtes, såvel som revisors mulighed for at udføre en revision af 

tilfredsstillende kvalitet: ”Den primære sikring sker allerede i acceptfasen, fordi den enkelte partner 
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ikke kan påtage sig en opgave uden, at den har fået en Risk-godkendelse af, at honoraret er rimeligt 

til at sikre den fornødne kvalitet i opgaven, og der samtidig ikke er noget i opgaven, som anfægter 

vores uafhængighed. Det er derfor ikke muligt at køre et sololøb fra den enkelte partners side.”246 

Ved aktivt at indsætte en intern, neutral kontrolinstans har Deloitte forsøgt at indsætte en 

sikkerhedsforanstaltning i opgaveacceptfasen, som sikrer mod, at deres revisorer påtager sig 

opgaver, hvor såvel den enkelte partner som resten af Deloitte-netværket verden over ikke 

kompromitterer sin uafhængighed. Det er dog ikke kun risici mod uafhængighed, som Deloitte 

sikrer sig i mod, men også revisionskvaliteten: ”Alle opgaver i Deloitte risikoklassificeres allerede i 

godkendelsesforløbet. For opgaver med forhøjet risiko indsættes der en ekstra kvalitetsgennemgang, 

hvortil Deloittes interne regler siger, at en, som intet har med opgaveløsningen at gøre, intet har med 

kunden at gøre, og som er en fagligt kompetent person, skal gennemgå rapporten og dets 

væsentligste dokumenter og herefter konkludere, om opgaven kan sendes ud, ja eller nej. Først efter 

den godkendelse kan det endelige produkt sendes ud.”247 Denne risikoklassifikation af opgaverne 

sikrer således, at de opgaver, hvor der er risiko for, at revisor kan begå fejl og foretage forkerte 

vurderinger, bliver gennemgået af Deloittes interne specialister inden opgaven sendes ud.  

Selvom Deloitte har indsat en intern ”neutral” kontrolinstans som sikkerhedsforanstaltning, er 

dette dog ikke ensbetydende med, at den er uafhængig i relation til IESBA's vejledning ”Code of 

Ethics”. En intern ”neutral” kontrolinstans vil således ikke kunne agere uafhængigt i hverken 

opfattelse eller fremtoning, som følge af kontrolinstansens interessefællesskab i netværket. 

Sikkerhedsforanstaltningen er ej heller en garanti for, at revisorerne gør opmærksomme på risici, 

som er opstået eller konstateret undervejs i revisionen. Deloittes sikkerhedsforanstaltninger har 

endvidere ikke vist sig at være uden mangler, senest bevist ved den meget omtalte ”Genan-sag”. 

Her aflagde en Partner hos Deloitte et regnskab for ”Genan Business & Development A/S”, hvor 

Erhvervsstyrelsen, bl.a. som følge af, at revisor ikke har opnået tilstrækkelig dokumentation for 93 

% af omsætningen og mere end 60 % af aktiverne, har konkluderet at: ”… revisionen lider af så 

omfattende mangler og undladelser, at revisor ikke på det foreliggende grundlag har kunnet afgive 

en blank revisionspåtegning”.248 For at imødekomme denne trussel ser Deloitte særdeles kritisk på, 

at en partner agerer på egen hånd: ”Har partneren ikke konsulteret Risk, og der kommer en sag ud 

af det, så står du skidt stillet. Det er næsten det værste, som kan ske herinde, det er, at du ikke 
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konsulterer, hvis du sidder med et problem. (…) kommer der en sag, hvor alt er gjort efter bogen, så 

er det os alle det rammer. Det er ikke alene den underskrivende partners navn, som står på 

regnskabet, men også Deloittes navn.”249 Alvoren i dette kom med alt tydelighed frem i forbindelse 

med netop ”Genan-sagen”, hvor Deloitte valgte at fyre partneren på sagen, som følge af den 

manglende kvalitet i revisionen.250 

Overordnet må Deloittes sikkerhedsforanstaltninger til sikring for deres uafhængighed og kvalitet 

vurderes at mindske risikoen for, at opgaverne indeholder graverende fejl. Disse 

sikkerhedsforanstaltninger taler derfor for, at priskrigen på markedet for virksomheder af 

offentlighedens interesse, ikke har påvirket kvaliteten af revisionen negativt, som følge af, at disse 

sager gennemgår en intern kvalitetssikringsgennemgang. Denne vurdering synes ligeledes 

understøttet af Allan Auning-Hansens vurdering af revisorernes kvalitet i dag: ”Det er min 

opfattelse, at revisorerne er meget faglige i de store revisionshuse. De er derfor meget 

opmærksomme på ikke at overtræde reglerne. Det er derfor min vurdering, at kun en promille af de 

sager som kommer frem, skyldes at revisor har bevæget sig i grænsezonen i forhold til sin egen 

uafhængighed.”251 Revisorernes sikkerhedsforanstaltninger er dog ikke uden betydelige 

usikkerhedselementer, som påvist ved ”Genan-sagen”, idet disse også i høj grad er bygget på 

virksomhedens kultur og den enkeltes partners tryghed ved at hejse advarselsflag internt på 

opgaverne, hvilket vil blive behandlet senere. 

4.3.3.3. Revisors mulighed for kritisk revision af ledelsen? 

Det store prispres, som er på revisionsmarkedet i dag, kombineret med revisorernes store 

indtjening på ikkerevisionsydelser kan ligeledes stille spørgsmålstegn ved, om revisorerne er i 

stand til at agere som uafhængige og til fulde varetage revisors rolle som offentlighedens 

tillidsmand. 

Lars Kiertzner ser dog ikke, hvorfor prispresset skulle påvirke revisors evne til at kritisere 

ledelsen i sin revision: ”Det er selvfølgelig en udfordring for revisor, men revisorerne skal kunne 

håndtere honorarafhængigheden til klienten. Revisorerne skal kunne være ”ligeglade” med at 

miste en klient, det skal man være.”252 Dette understøttes endvidere af Carsten Høj Hansen, som 

forklarer, at det er et naturligt aspekt i at være revisor og går tingene skævt, overtager Deloittes 
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Risk-afdeling en stor del af kommunikationen for at tage det personlige ud af situationen: ”Det er 

vel i sagens natur meget naturligt, at vi som revisorer er kritiske overfor ledelsen. Ledelsen er jo 

ofte født optimistiske og tror på tingene, ellers havde de vel ikke sat det i værk. Vi, som revisorer, 

tilgår tingene fra et mere dokumenteret og objektivt synspunkt, og derfor kommer de her 

drøftelser mellem ledelsen og revisor. Går de her drøftelser skævt, så er det vigtigt at partneren 

netop går til Risk for at søge konsultation, så vi fælles kan nå den afbalancerede dialog med 

ledelsen, når der opstår problemer. På den måde forsøger vi også at tage brodden af 

problematikken i forhold til, at revisor mister sin uafhængighed i tilfælde, hvor der opstår 

problemer med ledelsen.”253 Netværkets indblanding kan dog også tage overhånd, idet 

budskaberne i fx revisionsprotokollaterne ifølge Britta Fladeland Iversen kan blive formuleret så 

utydeligt, at de kritiske budskaber bliver uforståelige for modtagerne: ”En påtegning eller en 

protokol skal indeholde det, den skal indeholde – det kan der ikke laves om på. Det, man i stedet 

mange gange gør, er at skrive budskaberne så utydelige og så meget mellem linjerne, at 

regnskabslæser ikke forstår det. Det, synes jeg, er et problem.254 Det er dog Carsten Høj Hansen 

oplevelse, at det kan være svært at bevare uafhængigheden, når man som revisor konstaterer 

forhold som er ekstremt kritisabelt: ”Står vores team ude i marken og finder noget i sin revision, 

som gør partneren ekstremt kritisk overfor kunden, (…) i de her situationer bliver partneren 

typisk meget fokuseret på det kritiske, mens det kan være svært samtidig at se det i et større 

perspektiv. Det er her vores opgave i Tisk at hjælpe partneren med at formulere budskabet, hvis 

muligt, på en måde så budskabet kommer frem, ”men mindre kritisk”. Det er en balancegang, som 

kan være svær at mestre for teamet, når de bliver grebet af situationen.”255 Deloittes Risk-afdeling 

fungerer således igen som en sikkerhedsforanstaltning mod, at revisor bliver urimeligt kritisk, når 

der konstateres forhold i forbindelse med revisionen. Dette underbygger Carsten Høj Hansen ved 

revisorernes skarpe fokus og respekt for Deloittes høje standarder: ”Jeg tror ofte, at partneren 

selv ønsker at udtale sig endnu mere kritisk, end vi ender med at gøre, fordi der er så stor respekt 

omkring vores interne kvalitetskrav og de konsekvenser, der er forbundet med ikke at leve op til 

Deloittes retningslinjer og kvalitetskrav for den enkelte partner. Det er mit indtryk, at alle virkelig 

benytter sig af, at kunne drøfte deres udfordringer med os i Risk-afdelingen eller en dygtig 

kollega.”256 Yderligere har Risk-afdelingen også den betydning, at ledelsen ikke i samme grad kan 
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presse den enkelte revisor, idet ledelsen kommunikerer direkte med Deloitte som 

revisionsvirksomhed, frem for den enkelte partner på sagen, i tilfælde hvor Risk-afdelingen 

overtager styringen af opgaven.  

En ofte benyttet måde til at skrive de kritiske bemærkninger om virksomheden er ifølge Britta 

Fladeland Iversen at anføre dem i et management letter i stedet: ”Man skal modsat også passe på, 

at det ikke bliver skrevet så hårdt, at det kommer til at skade virksomheden unødvendigt hårdt, hvis 

kreditgiver skal have adgang til protokollen. Løsningen var ofte tidligere, at man i protokollerne 

henviste til et management letter, som kun var til ledelsen, hvor man skrev de rigtig grimme ting.”257 

Det synes rimeligt, at informationer som kreditgiver får adgang til, og som vurderes potentielt at 

kunne skade virksomheden unødvendigt, anføres i et management letter. Modsat synes det 

amoralsk overfor kreditgiver, som har tillid til at revisor agerer som offentlighedens 

tillidsrepræsentant, at revisor skjuler information, som ville ændre kreditgivers vurdering af 

virksomheden væsentligt. 

Carsten Høj Hansen hæfter sig dog ved, at det ikke alene er partneren, som underskriver 

regnskabet og protokollen, men også virksomheden Deloitte. Det betyder, at den enkelte partner 

altid kan træde tilbage, såfremt denne er uenig i måden netværket behandler sagen på: ”Jeg har nu 

aldrig set det, men skulle det ske, at den underskrivende partner er uenig i måden, sagen bliver 

håndteret på, så har partneren altid mulighed for selv at fratræde opgaven.”258    

Det må derfor vurderes, at Deloittes Risk-afdeling forbedrer revisors mulighed for at være kritisk 

overfor ledelsen, idet revisoren kan gemme sig bag netværkets faglige afdeling. Samtidig sikres, at 

den enkelte partner ikke bliver for personligt involveret, og derved risikerer at skade 

virksomheden i form af urimeligt kritiske bemærkninger. Udfordringen kan dog ligge i 

netværkenes store fokus på omsætning og prestigefyldte kunder, hvorved budskaberne kan blive 

skrevet så meget mellem linjerne, at regnskabsbruger ikke kan gennemskue buskabet, således at 

netværket ikke risikerer at miste en betydningsfuld kunde. Overordnet må netværkenes faglige 

afdelinger dog vurderes at have en både positiv effekt på revisors uafhængighed såvel som på 

revisionskvaliteten.  
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4.3.3.4. Effektiviseringens påvirkning af revisionens kvalitet 

Som det fremgår af ovenstående, har ”Big 4” implementeret sikkerhedsforanstaltninger, som skal 

sikre, at opgaver ikke tillades med et lavere revisionshonorar end kan sikre den fornødne kvalitet 

i opgaven. Dette forklarer dog ikke nærmere, hvordan revisorerne er i stand til at opfylde de 

stigende kvalitetskrav til et samtidigt lavere og lavere revisionshonorar, uden at det også påvirker 

revisors uafhængighed. 

Revisorernes forøgede effektivitet kan formentlig i stor grad forklares ved digitaliseringens indtog 

hos de danske virksomheder såvel som hos revisorerne selv. I dag behandles og arkiveres en stor 

del, hvis ikke alt, fakturering og bilag elektronisk via IT-systemer hos Danmarks største 

virksomheder. Dette muliggør i langt højere grad end tidligere, at revisorerne ved brug af it-

værktøjer kan teste for fejl i virksomhedernes interne kontroller og it-systemer ved at teste store 

mængder datasæt på relativt kort tid. Dette understøttes af Carsten Høj Hansen som forklarer, at 

de hurtigere og bedre kan udtale sig om virksomhederne: ”Vi kan i dag få nogle ting frem ved at 

benytte os af it-redskaber, som vi ikke tidligere var i stand til. På den måde kan vi hurtigere og mere 

sikkert udtale os om, hvorvidt virksomhedernes interne kontroller fungerer, fordi vi kan teste en 

langt større del af populationen.”259 Britta Fladeland Iversen bekræfter ligeledes, at dette har været 

en af måderne revisorerne har effektiviseret på: ”Revisors anvendelse af it-redskaber har derimod 

gjort det muligt at effektivisere revisionsprocessen og udnytte information fra tidligere år.”260 

Det følger dog af de internationale revisionsstandarder, at: ”Uanset de vurderede risici for 

væsentlig fejlinformation skal revisor udforme og udføre substanshandlinger for alle væsentlige 

grupper af transaktioner, balanceposter og oplysninger.”261 Revisor kan derfor ikke alene basere 

sin revision på test af kontroller, hvorfor revisor også skal foretage substansbaserede handlinger i 

form af detailtest og analytiske handlinger.262 Dette bekræftes ligeledes af Carsten Høj Hansen: ”Vi 

skal dog fortsat teste bilag manuelt for at kunne forholde os kritisk til indholdet af bilagene.”263 

Revisorernes aktive brug af it-redskaber som led i effektivisering synes tilsvarende også at have 

forbedret revisionskvaliteten betydeligt, fordi revisorerne kan forholde sig til virksomhedernes 

interne kontroller ud fra en betydeligt større datamængde, end det tidligere har været muligt, 
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samtidig med at revisorerne fortsat skal forholde sig kritisk til de, omend færre, bilag, som testes i 

forbindelsen med revisionen. 

”Tjeklisters” påvirkning af revisionskvaliteten 

Som konsekvens af bl.a. SOX stilles der i dag større krav til dokumentation af revisors arbejde. 

Revisorerne benytter sig derfor i høj grad af tjeklister i forbindelse med deres arbejde for bedre at 

kunne dokumentere, at de krævede handlinger er udført. Dette har dog ikke ifølge Britta 

Fladeland Iversen haft en positiv effekt på kvaliteten af revisors arbejde: ”Jeg tror ikke, at 

revisorerne slækker på kvaliteten bevidst. Jeg tror, revisorerne har lavet tjeklister for at skabe 

overblik og effektivisere revisionen, og det fungerer også, hvis medarbejderne er obs på alt det, som 

de skal være obs på. Problemet opstår, når medarbejderne ikke hele tiden er opmærksomme på det, 

de skal være opmærksomme på, og derfor kun får forholdt sig til de dele, de kan få til at stemme, så 

de kan få tjekket af på listen, og derved ikke reagerer på signaler på fejl og mangler.”264 For at 

tjeklister fungerer efter hensigten skal de derfor i høj grad udfyldes af medarbejdere, som er 

dygtige til at udføre den givne handling, for at kunne være tilstrækkeligt opmærksomme på 

faresignaler. Alternativt kræver det ifølge Britta Fladeland Iversen, at en ledende medarbejder er 

til stede under revisionen for at hjælpe de mindre erfarne på teamet: ”Jeg har set mange eksempler 

på, at medarbejderne har sat tjekmærke ved bilag, som var forkerte. Typisk sker det, når 

medarbejderne bliver overladt til sig selv. Det er langt mere sandsynligt, at det bliver gjort rigtigt, 

hvis den ledende medarbejder sørger for, at revisionsteamet sidder i samme lokale, således at 

medarbejderne nemt kan spørge mere erfarne medarbejdere, når de ikke helt forstår et bilag. Det er 

vigtigt, at de erfarne medarbejdere viser interesse og opmuntrer medarbejderne til at være 

opmærksomme og spørge, hvis der er noget de er i tvivl om. Det er derfor modsat mit indtryk, at i 

tilfælde hvor der ikke er en ledende medarbejder, som de kan tale med, jamen så accepteres bilagene 

nemmere, fordi beløbet stemte.”265 For at de unge revisorer skal kunne være i stand til at fange de 

nogle gang små og afgørende detaljer på bilaget, som kan være forskellen mellem at finde 

væsentlige fejl eller ej, kræver det, at der er afsat plads i revisionshonoraret til at oplære 

medarbejdere. Det mener Britta Fladeland Iversen ikke i samme grad som tidligere, at der er 

mulighed for på grund af den heftige priskonkurrence på markedet: ”Der var mere tid til, at man 

fordybede sig i de risikofyldte områder. Jeg synes, at den ledende revisor dengang havde mere tid til 

at instruere medarbejderne, deltage aktivt i revisionsprocessen, gennemgå områderne og diskutere 
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dem sammen med medarbejderne. Det er der jo ikke plads til mere med de lave revisionshonorarer, 

der er i dag.”266 De lave honorarer og det øget fokus på omkostningsbesparelser, synes derfor at 

have påvirket kvaliteten af ”Big 4”s oplæring af deres medarbejdere negativt, hvilket medfører en 

reduceret revisionskvalitet. Dette understøttes ligeledes af Britta Fladeland Iversen, som mener, 

at revisorerne var bedre til at dokumentere deres arbejde førhen: ”Tidligere, synes jeg, at man var 

bedre til at dokumentere sit arbejde, ligesom undervisningen af de unge revisorer gik mere på ”kan 

det nu være rigtigt?”. Denne form for opmærksomhed fremmes ikke i samme grad mere.”267 

Revisorerne i dag er således ikke lige så dygtige som tidligere til at forholde sig kritisk til det, de 

foretager sig. Denne vurdering synes Allan Auning-Hansen ikke at være enig i, idet han udtaler: ”… 

Revisionen er mindst lige så grundig som tidligere, men det er mit indtryk, at revisorerne fokuserer 

langt mere på det væsentlige og risikofyldte frem for at bruge for meget energi på de uvæsentlige 

poster og poster med lille risiko.”268 Selvom revisorerne fokuserer på de væsentlige og risikofyldte 

poster i revisionen, kan dette ikke nødvendigvis betragtes som et udtryk for en tilfredsstillende 

kvalitet, at de før omtalte tjeklister er med til at uddanne de unge revisorer dårligere, fordi de ikke 

er i stand til at forholde sig kritisk til bilagenes indhold. Dette begrunder Britta Fladeland Iversen 

ud fra en af hendes oplevelser som revisionspartner, hvor hun har været med til at lære unge 

revisorer op: ”… medarbejderen havde gennemgået bilaget og konstateret, at beløbene stemte, men 

vedkommende havde ikke forholdte sig til indholdet, og fik derfor ikke spurgt sig selv ”kan det nu 

være rigtigt?”. Bilaget vedrørte returkommission af 40 liter motorolie på en bil. Der kan ikke være 40 

liter motorolie på en bil, så det kan jo ikke være rigtigt. Vi undersøgte derfor bilagene nærmere og 

kunne konstatere, at leverandøren konsekvent havde overfaktureret og månedligt havde afregnet 

returkommission til ledelsen. Denne type uregelmæssigheder afdækkes ikke så ofte, fordi tingene ikke 

sidder på rygraden af medarbejderne, og dokumentationen er der ikke – det er bare tjeklister – så 

uregelmæssigheder forbliver uopdagede. Man får ikke forholdt sig kritisk til tingene helt ned i 

substansen, når man reviderer efter tjeklister.”269 Britta Fladeland Iversens oplevelse understøttes 

endvidere af Revisorkommissionens evaluering af revisoreksamen for 2014: ”De bestående 

eksaminanders niveau i 2014 synes generelt at være på et lavere niveau end tidligere år.”270  
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Ligeledes understøttes budskabet om, at revisorerne ikke er dygtige nok til at forholde sig kritisk 

til kundernes materiale af, at revisorerne langt fra er den primære årsag til, at bedrageri opdages. 

Som præsenteret i nedenstående figur, fremgår det således af ACFE’s rapport fra 2014271, at i 41,9 

% af alle opklarede bedragerisager hen over de seneste 3 år, er det ”tip” som har været 

baggrunden for, at besvigelser er blevet opdaget. Det var således også et ”tip” i den tidligere 

omtalte ”Genan-sag”, som førte til at Deloitte opdagede, at der var blevet foretaget 

regnskabsmanipulation. Det fremgår også, at det med en nedadgående tendens alene i 3,6 % af 

tilfældene er revisor selv, som opdager besvigelser i selskaberne.    

Figur 4: Kilde til opklaring af erhvervsmæssig svig (egen tilvirkning):272 

 

Revisors manglende evne eller fokus på at opdage besvigelser understøttes ligeledes af Britta 

Fladeland Iversens egne oplevelser, som dokumenterer, at revisor har mulighederne for at opdage 

dem: ”Revisorerne oplyser, at de ikke reviderer efter bedrageri, men desværre har jeg igennem min 

karriere som revisor afdækket en bedragerisag hvert eneste år. Jeg har ikke decideret ledt efter 

bedrageri, men blot stillet spørgsmål ved uventede forhold og været kritisk og opmærksom.”273  
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Britta Fladeland Iversen peger særligt på de pressede honorarer som stærkt medførende faktor 

til, at revisor kun i 3,6 % af tilfældene fanger besvigelserne i dag: ”De pressede honorarer gør, at 

det koster dyrt på sagen, når man finder fejl, for så skal man til at følge op på dem efterfølgende og 

udvide revisionen, og det kan sagerne ikke holde til. Derfor mister revisor mange gange fokus på 

uoverensstemmelser og fokuserer primært på, at deres stikprøver stemmer.”274 Dette er således ikke 

kun kommet til udtryk i forbindelse med, at yngre medarbejdere overser fejl i bilagene, fordi de 

ikke er dygtigt nok uddannet. Britta Fladeland Iversen har også selv opdaget, at en 

statsautoriseret revisor snød med stikprøverne for at undgå fejl: ”Jeg har personligt i forbindelse 

med en lageroptælling overværet en statsautoriseret revisor, som havde udvalgt en stikprøve med 

meget dyre elementer, som ikke stemte, udvælge en anden i stedet.”275  

Det må således vurderes, at de pressede honorarer forhindrer revisorerne i at oplære de unge 

revisorer tilstrækkeligt til at kunne udføre en revision af tilfredsstillende kvalitet. Ligeledes er det 

konstateret, at selv statsautoriserede revisorer har snydt i deres revision for at undgå fejl, hvilket 

sandsynligvis skyldes det enorme prispres, som ligger på revisionssagerne i dag, hvorved sagerne 

ikke kan holde til, at der konstateres fejl. Hvorvidt der er tale om enkeltstående tilfælde, eller om 

det er et mere udbredt fænomen, er dog ikke til at konkludere på. Det synes dog, at branchen ikke 

i alle tilfælde har levet op til sin funktion som offentlighedens tillidsrepræsentant, og at de 

pressede revisionshonorarer er en afgørende årsag hertil. 

Allan Auning-Hansen oplevelse er, som tidligere nævnt, ikke enig i, at kvaliteten hos revisorerne 

er faldet, men at virksomhederne i større grad bliver mødt med dårligere service og 

ekstraregninger: ”Det er min oplevelse, at konsekvensen ved priskonkurrencen på revisionsmarkedet 

er, at servicen bliver dårligere og vejen til ekstraregningerne kortere.”276 Britta Fladeland Iversen, 

mener dog, at der er en naturlig forklaring på revisorernes hurtige vej til ekstraregninger: ”Det er 

mit indtryk, at revisorerne er meget fokuseret på toplinjen ved at vækste på omsætningen, og så 

håber man på at få bundlinjen med senere. Sker det ikke, og sagerne derfor ikke løber rundt, så ser 

man, at revisor i stedet forsøger at indhente det tabte ved at sende ekstraregninger med alle mulige 

forklaringer, hvilket blot giver et ekstra irritationsmoment for kunden, hvis der er fast tilbud på 

revisionen.”277 Den skærpede priskonkurrence på markedet har derved medført, at revisorerne er 
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blevet betydeligt skarpere på, hvad der indgår i det aftalte revisionshonorar, og hvad der kommer 

derudover. Det skyldes, at de lave revisionshonorarer ikke længere levner plads til, at 

virksomhederne må begå fejl, idet aftalebrevene ofte baseres på, at der ikke konstateres 

væsentlige fejl under revisionen. Kan revisorerne alligevel ikke få revisionshonoraret til at løbe 

rundt, selvom der ikke er konstateret væsentlige fejl, synes det ud fra Britta Fladeland Iversens 

oplevelse, at revisorerne klamrer sig til halmstrå i forsøget på at indhente det tabte ved 

ekstrafaktureringer. 

Konsekvensen ved de lave revisionshonorarer har således medført, at uddannelsen af de yngre 

medarbejdere er dårligere, hvilket resulterer i, at kvaliteten af revisionen falder. Mere erfarne 

revisorer er ligeledes presset af de lave revisionshonorarer, idet de ikke levner plads til, at der 

konstateres fejl som følge af ekstra dokumentationskrav. Ledende revisorer har derfor incitament 

til at få stikprøverne til at passe for at undgå disse fordyrende revisionshandlinger, hvilket igen 

reducerer revisionskvaliteten. Modsat har de lave revisionshonorarer i langt større grad 

tydeliggjort rammerne for, hvad der indgår i revisionshonoraret, og hvad der ikke indgår.  

Britta Fladeland Iversen savner dog også, at virksomhederne selv udviser vilje og forståelse for 

revisors arbejde: ”Der skal også være en vilje og forståelse for, at konstateres der fejl, så kommer 

det til at koste mere at blive revideret. Ofte er problemet, at kunderne bliver utilfredse, hvis man 

finder fejl, for så skal revisionen udvides og kunden får ofte en ekstraregning. Det er derfor vigtigt, 

at også kunderne får en forståelse for, at der er omkostninger ved, at tingene ikke hænger 

sammen fra deres side.”278 Kundernes manglende forståelse for revisors arbejde kan forklare den 

utilfredshed, som opstår, når konstaterede fejl resulterer i ekstraregninger, hvilket endnu engang 

fører tilbage til agentteoriens uafhængighedsproblem i forbindelse med valg af revisor. Revisor 

fanges derfor igen af, at konstateres der fejl, som medfører en ekstraregning, kan dette resultere i 

en utilfreds ledelse, som på baggrund heraf ønsker at udskifte revisor. 

4.3.3.5. Begrænsning af revisors honorar 

For at undgå at revisors uafhængighed kompromitteres af risikoen for, at kunder skifter revisor 

som følge af utilfredshed med revisors arbejde eller honorar, er dette ligeledes behandlet i den 

godkendte forordning. I høringssvarene udtrykker både revisionsbranchen selv, inklusiv ”Big 4” 

og akademikerne, at de er positivt stemt overfor en begrænsning i revisors honorar fra en enkelt 
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kunde. Forskerne argumenterer for, at grænsen for et revisionshonorar skal sættes ved 10 % af en 

revisionspartners samlede portefølje. Forskernes forslag bakkes yderligere op af Carsten Høj 

Hansen: ”Jeg har altid undret mig over, at man med de nuværende regler vurderer honoraret samlet 

for revisionsvirksomheden. Der er formentlig ikke nogen revisionshonorar i Danmark som er så store, 

at de udfordrer os i den sammenhæng. Derfor kunne man undre sig over, at man ikke har valgt at 

lade reglerne drysse ned på hvert enkelt hoved i stedet.”279 En vurdering som ligeledes bekræftes af 

Allan Auning-Hansen: ”Det er egentlig forkert, som det er i dag. Det bør i stedet gælde for den 

enkelte kundeportefølje. Jeg synes derfor, at det er fornuftigt, da det kunne skabe tvivl om revisors 

uafhængighed hos offentligheden, hvis et revisionshonorar fylder mere end 10 %.”280 Britta 

Fladeland Iversen er dog ikke enig i de øvrige respondenters vurdering: ”Forskernes forslag kan 

ikke lade sig gøre – hvem skal så revidere de store virksomheder? Revisionshonorarerne er så store 

hos de største virksomheder, at det er umuligt kun at fylde 10 % af den enkelte revisionspartners 

portefølje.”281 Gennemgående synes der dog at være en accept af, at de nuværende regler ikke har 

nogen funktion for de store revisionsvirksomheder, men alene for de små. Allan Auning-Hansen 

fremhæver her urimeligheden heri: ”Det giver ikke mening, som reglerne er i dag, hvor store 

revisionshuse står bedre stillet end den lille enkeltmandsrevisor.”282 Det ulogiske i, at regelsættet i 

dag favoriserer de store revisionsvirksomheder, synes ligeledes understøttet af Britta Fladeland 

Iversen: ”Jo større virksomheder, desto større revisionshonorar og jo større er chancen for, at 

revisors uafhængighed udfordres.”283 Det er ligeledes Revisorkommissionens opfattelse, at: ”det er 

af betydning for revisors uafhængighed, at indtjeningen er fordelt på flere kunder, og at det er 

uheldigt, hvis en uforholdsmæssigt stor andel af indtægten kommer fra samme kunde.”284 Det synes 

derfor positivt for revisors uafhængighed og revisionskvalitet, at der i forordningen er indsat en 

15 % begrænsning, før revisor aktivt skal foretage sikkerhedsforanstaltning for at imødegå disse 

trusler, samt en begrænsning på 2 år, såfremt honoraret fortsat vil overstige 15 %. 

Et alternativt løsningsforslag kunne ifølge Britta Fladeland Iversen også bestå i: ”… at de i de 

partnerdrevne virksomheder valgte at dele overskuddet lige, så man fjerner fokus fra partnerne 

på at kæmpe mod hinanden om, hvem der genererer mest omsætning og derigennem får mest 

indflydelse på revisionsvirksomheden. Det ser man fx i nogle advokathuse, hvor man på den her 
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måde sikrer, at den bedste advokat i huset bliver sat på jobbet og alle samtidig arbejder i samme 

retning.”285 Fordelen ved denne metode er, at, mister revisor en stor kunde, bliver den enkelte 

partner ikke i samme grad påvirket økonomisk eller hierarkisk internt i virksomheden af, at 

dennes kundeportefølje bliver mindre, hvilket ligeledes understøttes af Britta Fladeland Iversen: 

”Jeg mener ligedelingsprincippet vil være med til at sikre, at en revisionspartner i større grad vil 

turde miste sine store kunder, fordi den øvrige del af partnergruppen vil være interesseret i at 

hjælpe den givne partner med at få nye opgaver.”286 Dette understøttes endvidere af Lars 

Kiertzner: ”I de store revisionshuse skal revisionspartnerens honorarafhængighed af sine største 

klienter imødegås af, at der internt i revisionshusene aftales, at partneren ikke bliver fyret eller 

mister en betydelig del af sin overskudsandel, selvom man mister sin største kunde, fordi kunden 

fx ikke er tilfreds med revisionspåtegningen. Det er vigtigt for, at den enkelte partner er tryg ved 

at turde miste en stor kunde.”287 

Udfordringen ved ligedelingsprincippet er, at det forudsætter høj grad af tillid, og følelsen af at 

medlemmerne af partnergruppen er ligeværdige, hvilket synes udfordret jo større virksomheden 

er, såvel som den interne konkurrence, som Britta Fladeland Iversen ligeledes udtrykker det: ”Jeg 

har oplevet, at partnerne internt i virksomheden har konkurreret mod hinanden om den samme 

kunde.”288 Ligedelingsprincippet vil sandsynligvis have en positiv indvirkning på revisors 

økonomiske uafhængighed af kunderne, men det synes svært at se, hvordan lovgiver skal kunne 

regulere sig til tillid og følelse af ligeværdighed i en partnergruppe. Carsten Høj Hansen mener, at 

de hos Deloitte forsøger at afhjælpe den økonomiske uafhængighed, førend den opstår: ”Vi styrer 

det, fordi vi skal drive en virksomhed med et brand og en troværdighed, som skal gælde på den lange 

bane. Vi foretager derfor løbende porteføljereview af den enkelte partner, da vi ikke kan leve med, at 

en partner kun har en enkelt kunde. Vi er simpelthen bange for, at partneren kommer i lommen på 

kunden og derfor bliver styret af det. En kunde må derfor ikke fylde mere, end at man godt kan sige 

nej. I et partnerskab som Deloittes, der er vi ikke stærkere end det svageste led.”289 Incitamentet hos 

Deloitte til at styre, at den enkelte partners økonomiske uafhængighed ikke trues, synes derfor i 

høj grad at ligge i revisionsvirksomhedens væsentligste ydelse ”troværdighed” og dets mest 

værdifulde aktiv ”Brand”. Dette fastslås med alt tydelighed af Enron-skandalen fra 2001, hvor 
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denne sag reducerede global ”Big 5” til ”Big 4”, som vi kender i dag. Konsekvenserne ved, at 

revisor ikke varetager sin funktion som offentlighedens tillidsrepræsentant synes derfor i sig selv 

at have en regulerende effekt, hvilket også understøttes af Carsten Høj Hansens egen vurdering: 

”Men nej, jeg ser ikke nogen grund til decideret at skærpe reglerne på området, fordi jeg egentlig 

synes, at vi godt kan styre det selv.”290 Selvom revisorernes bevidsthed om konsekvenserne ved 

Enron-skandalen synes at have en afskrækkende effekt, har dette dog ikke ændret på, at nye 

skandaler alligevel er dukket op efterfølgende, hvor revisor ikke har overholdt ”god revisorskik” 

samt varetaget sin funktion som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

4.3.3.6. Besvigelsestrekanten 

Årsagen til, at der med jævne mellemrum dukker skandaler op, kan forklares ud fra teorien 

”besvigelsestrekanten”291, hvilket revisorerne selv benytter, når de kontrollerer for besvigelser.292 

Besvigelsestrekanten bygger på tre hovedelementer, der ifølge Wells alle i større eller mindre 

grad skal være til stede for at besvigelser begås.293 

Figur 5: Besvigelsestrekanten (egen tilvirkning)294: 

 

Incitament/pres 

Hovedelementet ”incitament/pres” tager udgangspunkt i, at besvigeren skal have et incitament til 

at begå besvigelsen.295 Motivet for den tidligere omtalte revisor, som bevidst snød med stikprøven 
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i forbindelse med en lageroptælling kunne bestå i, at revisoren følte sig presset af det lave 

revisionshonorar, hvorved konstaterede fejl kunne resultere i ekstraregninger og potentielt et 

mistet kundeforhold. Vælges de modsat ikke at fremsende en ekstraregning, løber sagen ikke 

rundt til det aftalte honorar, hvorved medarbejderens performance kan betvivles internt, hvilket 

kan resultere i mistet bonus, lønstigning, forfremmelse eller potentielt revisorens job.    

Muligheder 

Hovedelementet ”muligheder” tager udgangspunkt i, at gerningsmanden skal være i stand til at 

udføre besvigelsen men samtidig også have mulighed for at undgå at blive opdaget.296 En øget 

mulighed for at begå besvigelsen, eller en mindre opfattet risiko for at blive opdaget, kan 

medvirke til, at besvigeren går fra at overveje besvigelser til faktisk at udføre den. Et større pres 

og incitament for besvigeren kan samtidig forøge vedkommendes risikovillighed. 

Muligheden hos den omtalte revisor på lageroptællingen ligger i, at han qua sin faglige 

kompetence som statsautoriseret revisor ofte selv vil stå for at udvælge stikprøverne. Ligeledes 

foretages dokumentationen af den udvalgte stikprøve og de dertil optalte, ofte efterfølgende, 

hvorved opdagelsesrisikoen er lille, da det kan være svært at dokumentere, at revisor oprindeligt 

har udvalgt en anden stikprøve, end den testede. Revisors risikovillighed vil tilsvarende være 

styret af tidligere nævnte faktorer. 

Retfærdiggørelse:  

Det tredje og sidste element i besvigelsestrekanten består i retfærdiggørelse, hvilket dækker over 

besvigerens egen moralske undskyldning eller accept af at begå besvigelsen. En sådan 

undskyldning kan bygge på selvmedlidenhed eller besvigerens opfattelse af, at ingen tager skade 

af gerningen, eller at ”alle andre også gør det”.297 Besvigeren prøver herved at give sig selv et alibi 

for, hvordan besvigelsen moralsk kan accepteres i vedkommendes eget univers, uagtet om 

handlingen er kriminel eller ej. 

Det er i sagens natur ikke muligt at regulere sig ud af revisorers egen retfærdiggørelse, men kan i 

langt større grad præges af branche- og virksomhedskulturen. Branchen er qua sin funktion som 

offentligheden tillidsrepræsentant i stor grad forbundet med troværdighed. Det betyder ligeledes, 
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at revisionsvirksomhederne selv har en vigtig opgave i at sikre en virksomhedskultur, som 

understøtter branchens image. 

Incitamentet og presset hos revisorerne til at slække på kvaliteten kan derimod forbedres, hvis 

revisionsvirksomhedernes incitament til at underbyde hinanden mindskes. Dette budskab 

understøttes af Britta Fladeland Iversen, som kun ser en mulighed for at forbedre kvaliteten i 

revisorernes arbejde: ”Jeg ser kun en mulighed, og det er, at honorarerne skal op.”298 Ligeledes vil 

en adskillelse af revision og ikkerevisionsydelser sikre, at revisors uafhængighed ikke i samme 

grad trues i en revisionsopgave, for at beskytte sine ikkeuafhængige honorarer. 

Revisors mulighed for at foretage besvigelser, eller dennes forventning om ikke at blive opdaget, 

kan ligeledes forebygges ved at mindske muligheden for at skjule sine handlinger. Dette kunne ske 

ved at indsætte flere kontroller i revisionsprocessen, men det vil samtidig være fordyrende og 

gøre revisionsprocessen ufleksibel. Alternativet er at forøge opdagelsesrisikoen i form af 

kvalitetskontrol, hvilket synes nødvendigt at forbedre, idet FSR netop har anbefalet seks nye 

forslag til et nyt og effektivt kvalitetskontrolsystem.299 Der er i nærværende afhandling afgrænset 

fra en nærmere gennemgang af revisionsbranchens kvalitetskontrol. 

Branchen synes dog ikke generelt at være udfordret af brodne kar, idet det er Britta Fladeland 

Iversens oplevelse, at: ”Jeg tror ikke, at der er så mange brodne kar, som bevidst forsøger at snyde. 

Der er selvfølgelig brodne kar i branchen, det kan nok aldrig helt undgås, men det er efter min 

opfattelse kun meget få. Det er i stedet min oplevelse fra de sager, som jeg har været ind over, at 

revisorerne simpelthen ikke er opmærksomme på problemerne.”300 Britta Fladeland Iversen 

vurderer, at årsagen hertil skyldes: ”Dette skyldes igen den manglende uddannelse af 

revisionsmedarbejderne, de pressede honorarer og frygten for at sige fra, der evt. kan betyde, at 

kunden vælger en anden revisor. Det er efter min mening på disse områder, der skal sættes ind 

hvis branchen skal genvinde dens tillid og troværdighed.”301 Britta Fladeland Iversens vurdering 

af, at branchen ikke er præget af brodne kar, understøttes endvidere af Carsten Høj Hansen: ”Med 

revisortilsynet har man fået ryddet op i mange af de brodne kar som der har været. Mange af dem 
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som er blevet fanget af tilsynet, har valgt at forlade revisionsbranchen, hvilket også er til det 

bedre.”302  

Allan Auning-Hansen peger samtidig på, at det også er en udfordring for branchens image, når 

”Big 4” begår væsentlige fejl, idet det i høj grad er de historier, som rammer mediebilledet, og 

derfor danner grundlag for den danske befolknings holdning til revisorstanden: ”Brodne kar er et 

problem for branchen, fordi det underminerer revisors troværdighed. De store revisionsvirksomheder 

er til gengæld dem, som påvirker branchens omdømme, da det er det som bliver blæst op i medierne, 

og de sager som ”Hr. og fru Danmark” opdager. De opdager aldrig, når den lille revisor begår fejl, 

fordi det aldrig kommer frem i medierne.”303 Ifølge Britta Fladeland Iversen er det ikke sanktioner, 

som skal forhindre sager i at havne i medierne, men i stedet sikring af, at revisor ikke begår fejl til 

at starte med: ”Jeg tror, det er fordi, at det går for stærkt, den personlige uddannelse af 

medarbejderne er nedprioriteret, den daglige tilstedeværelse af en erfaren revisor mangler, og 

revisorerne er pressede pga. honoraret, når de udfører revisionen.”304 Britta Fladeland Iversen 

mener dog samtidig, at det bør gøres nemmere for revisor at miste sin godkendelse: ”Ja, det mener 

jeg. I de tilfælde hvor der begås grove overtrædelser, bør revisor miste sin godkendelse hurtigere end 

tilfældet er i dag. Der er tilfælde, hvor den samme revisor gang på gang foretager grove 

overtrædelser, før godkendelsen fratages.”305 Dette understøttes ligeledes af Carsten Høj Hansen, 

som mener, at brodne kar bør straffes hårdere, end de gør i dag: ”Der er nogle revisorer, som ikke 

er dygtige nok, og jeg synes godt, at vi kunne være hårdere ved dem. Vi har ikke været gode nok i 

branchen til hurtigt at fratage brodne kar deres autorisation.”306 Der er derved bred enighed blandt 

respondenterne om, at revisorerne i de grove tilfælde hurtigere skal kunne fratages deres 

autorisation, imens de mindre grove fejl sker som følge af en ikke tilfredsstillende 

branchesituation, som presser revisor i en sådan grad, at der begås fejl. Carsten Høj Hansen 

forstår derfor heller ikke hvorfor, der er snak om, at bødestørrelserne skal sættes ned: ”Personligt 

forstår jeg ikke, hvorfor man ønsker at sætte bødestørrelserne ned til det, der sammenlignes med hos 

advokaterne. Jeg er enig med formanden for revisortilsynet, som udtalte til Berlingske307, at revisorer 

er offentlighedens tillidsrepræsentant, og kan han ikke finde ud af det, så skal det koste ved 
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kassen.”308 Denne holdning synes at blive bakket op af Britta Fladeland Iversen, som udtaler at det 

bør være revisor, som holdes erstatningsansvarlig overfor kreditorer og aktionærer, når der lides 

tab på grund af ledelsens besvigelser: ”Ja, det synes jeg. Hvordan skal revisor lade sig blive ført bag 

lyset af ledelsen, så er vi inde på snakkerevision og tjeklister igen – det er jo ikke kontrol. Revisors 

opgave er at gå ind og kontrollere de oplysninger, som man får fra ledelsen. Kontrollerer revisor de 

oplysninger, og konstateres det, at de ikke er rigtige, så skal alle alarmklokker ringe, og revisor har 

pligt til at reagere. Hvis ikke revisor har reageret og aktionærer og kreditorer har baseret deres tillid 

til selskaberne på baggrund af blanke revisionspåtegninger, bør revisor kunne stilles til regnskab for 

sit arbejde, ellers giver det ikke mening, at revisor betegnes som ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant”.”309 Det må derfor vurderes, at revisionsbranchen ikke væsentligt er præget af 

brodne kar, og at revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant har et så betydeligt ansvar, at 

det ikke kan negligeres, når revisor begår fejl. 
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5. Konklusion 

I nærværende afhandling har den overordnede problemstilling været: ”Hvilke udfordringer er der 

for revisors uafhængighed i et marked, hvor prisen er nedadgående mens kravene til kvalitet øges?”. 

Denne problemstilling og de dertil knyttede underspørgsmål i problemformuleringen er gennem 

afhandlingen blevet besvaret ud fra den opstillede metode og afgrænsning. 

Vigtigheden af revisors arbejde og funktion som objektiv og uafhængig tredjemand blev belyst 

gennem agentteorien, hvor revisors uafhængighed og kompetence fremstår som altafgørende for 

regnskabsbrugernes tillid til revisors påtegning, som danner grundlag for troværdigheden af 

virksomhedens finansielle informationer. I den sammenhæng blev det ligeledes klarlagt, at 

revisors uafhængighed og kompetence reguleres bredt af både de internationale 

revisionsstandarder, EU’s 8. direktiv, samt kommende direktivændringer og nye forordning samt 

nationale tilpasningsmuligheder. Ovenstående giver således et billede af, at revisors 

uafhængighed og kompetence er underlagt en omfattende regulering, og at denne bliver mere 

omfattende med de nye regler. 

Som indledning til analysen blev handlingsforløbet frem til EU-parlamentets og ministerrådets 

endelige godkendelse af den kommende forordning gennemgået, hvorefter det stod klart, at 

regnskabsaflæggerne, ”Big 4” og de revisionsfaglige organisationer var i mod øget regulering af 

ikkerevisionsydelser, imens øvrige regnskabsbrugere i større eller mindre grad var positivt stemt 

overfor øget regulering. Der blev ligeledes konstateret enighed imellem ”Big 4” og akademikerne 

om, at revisors honorar bør begrænses. Den endelige forordning blev herefter gennemgået for 

reguleringen af ikkerevisionsydelser og revisors honorar. Heraf fremgik det, at der fremadrettet 

vil være et øget antal ikkerevisionsydelser som revisor ikke længere må tilbyde sine 

revisionskunder, med enkelte optionsmuligheder i national lovgivning. Ligeledes blev det belyst, 

at revisors honorar fra tilladte ikkerevisionsydelser højest må udgøre 70 % af det samlede 

honorar og 15 % for revisors samlede omsætning, førend revisor skal foretage yderlige 

sikkerhedsforanstaltninger og redegøre herfor til revisionsudvalget til sikring af revisors 

uafhængighed. Forventes grænsen på 15 % fortsat at blive overskredet, vil revisor højest kunne 

varetage den lovpligtige revision to år frem. Det blev hertil konkluderet, at særligt forordningens 

15 % grænse måttet betragtes som en stramning af de nuværende danske regler.  

Selvom revisors uafhængighed er underlagt omfattende regulering blev det ud fra agentteorien 

konstateret, at en dansk udpeget revisor ikke i realiteten er uafhængig af ledelsen, som følge af at 
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der er sammenfald mellem principalen og agenten ved udpegning af revisor. Det blev hertil 

konstateret, at revisors uafhængighed af ledelsen vil kunne styrkes for finansielle virksomheder 

ved, at revisor alene udpeges af revisionskomiteen, hvortil ledelsen har vetoret. For øvrige 

virksomheder anbefales et øget fokus på at sikre fagligheden indenfor revision og/eller 

regnskabsvæsen hos den indstillende instans, for i større grad at flytte virksomhedernes fokus fra 

pris til kvalitet. 

Det er i afhandlingen konstateret som led i de øget kvalitetskrav, at revisorerne har oprettet 

såkaldte Risk-afdelinger til at afværge, at revisor accepterer opgaver, som kompromitterer 

revisors uafhængighed, samt tilbud hvor honoraret er utilstrækkeligt til at udføre en revision af 

tilfredsstillende kvalitet. Ligeledes screenes opgaverne for væsentlige risici, hvor risikofyldte 

opgaver kræves kvalitetssikret inden erklæringsafgivelsen. For at kunne levere den samme 

kvalitet som tidligere i et marked med nedadgående honorarer, er det endvidere konstateret, at 

revisorerne har forsøgt at effektivisere revisionen. Dette er bl.a. sket ved bedre at udnytte IT-

værktøjer i revisionen, hvorved der hurtigere opnås overbevisning om en større datamængde til 

brug for konklusionen. Ligeledes har revisorerne indført et tjeklistesystem til at sikre, at alle 

revisionshandlinger udføres. Sidstnævnte har dog vist sig at forringe revisionskvaliteten, idet de 

lave honorarer ikke i samme grad som tidligere, levner plads til oplæring og assistance til yngre 

medarbejdere, hvorfor der sker flere fejl under revisionen, som ikke opdages af ledende 

medarbejdere. Ligeledes er det konstateret, at den massive priskonkurrence på markedet har 

medført, at der ikke længere levnes plads i honoraret til, at der konstateres fejl under revisionen. 

Kundernes svage loyalitetsfølelse overfor revisor og manglende forståelse for revisors arbejde har 

samtidig betydet, at selv statsautoriserede revisorer bevidst har forsøgt at undgå at konstatere 

fejl, idet det økonomisk vil være urentabelt for sagen og potentielt koste kundeforholdet. Det 

konkluderes derfor, at revisor ikke i tilfredsstillende grad har været i stand til at bevare sin 

uafhængighed og kvalitet i et marked med nedadgående honorarer. Det anbefales derfor, at 

lempelsesmulighederne i den godkendte forordning ikke benyttes ved implementering i den 

danske lovgivning. 

Det er endvidere konstateret, at nogle forskningsresultater har kunnet påvise, at revisors levering 

af visse ikkerevisionsydelser til revisionskunder har reduceret revisors uafhængighed i 

fremtoning hos bestemte regnskabsbrugere. Ligeledes har fremtrædende revisorer offentligt 

ytret, at revisionen betragtes som en adgang til et kundeforhold, hvorved der kan tjenes penge på 

levering af ikkerevisionsydelser. Det er dog blevet belyst, at revisorer også historisk har tænkt det 
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samlede kundehonorar ind i revisionstilbuddet. Som følge af den skærpede priskonkurrence på 

revisionsmarkedet synes denne praksis at have udviklet sig til, at rentabiliteten i kundeforholdet i 

overvejende grad baseres på ikkerevisionsydelser. Det er i det indledende teoriafsnit belyst, at 

revisors primære funktion som offentlighedens tillidsrepræsentant består i at udføre den 

lovpligtige revision. Det konkluderes på baggrund heraf, at det ikke er etisk forsvarligt i 

erklæringsøjeblikket, at revisor har tilbudt et revisionshonorar, som ikke er rentabelt, hvorved 

rentabiliteten i kundeforholdet afhænger af ikkerevisionsydelser, hvori revisor ikke agerer 

offentlighedens uafhængige tillidsrepræsentant. Det må derfor klart anbefales, at man i Danmark 

vælger en klar adskillelse af revision og ikkerevisionsydelser for at sikre regnskabsbrugernes 

størst mulig tillid til de reviderede regnskaber.   

Revisors uafhængighed er derfor udfordret allerede fra dennes udpegning, idet revisor ikke 

længere er uafhængig af ledelsen. Det kraftige prispres i markedet har derfor medført, at revisor 

skal arbejde langt mere effektivt end tidligere, hvorfor der ikke i samme grad som tidligere er tid 

til at oplære medarbejdere og gå i dybden med konstaterede uregelmæssigheder. Ligeledes 

udfordres revisor af kundernes begrænsede indsigt i revisors arbejde, hvorfor merprisen for en 

revision af høj kvalitet ikke modsvares af værdiforringelsen ved en revisions ringere kvalitet.  
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6. Perspektivering 

I forlængelse af behandlingen af revisors uafhængighed i et marked, hvor prisen er nedadgående, 

mens kravene til kvalitet øges, synes det relevant at perspektivere til konsekvenserne for 

revisionsmarkedet efter implementeringen af den nye forordning. Økonomisk Ugebrev skriver 

herom efter offentliggørelsen af revisorkommissionens rapport med anbefalinger til 

implementeringen af EU-direktivet og den nye forordning i dansk lovgivning, at forslaget vil 

omvælte markedet for ”Big-4”-revisorer, som følge af den betydelige adskillelse, der lægges op til 

at ske mellem revision og ikkerevisionsydelser.310 Dette synspunkt understøttes endvidere af EU’s 

konsekvensanalyse fra 2011, som gennemgået i afhandlingen, hvor det er konstateret, at de 

danske revisorers honorar til ikkerevisionsydelser i gennemsnit udgør 70 % af 

revisionshonoraret. Et gennemsnit som ifølge Økonomisk ugebrev er steget siden opgørelsen.311 

Den i afhandlingen anbefalede stramme implementering af forordningen vil betyde, at ”Big 4” i de 

kommende år skal fraskille sig enten hvervet som revisor eller rådgiver. En adskillelse som ifølge 

Anders Dons, CEO hos Deloitte, allerede er begyndt: ”Lige om lidt er vi enten revisorer eller 

rådgivere. Jeg sidder nu med et udbud, hvor kunden ikke vil have, at vi byder på andet end 

revision.”312 Selvom forordningen endnu ikke er endeligt implementeret, synes virksomhedernes 

allerede at have taget stilling, idet de kun ønsker at benytte revisionsvirksomhederne som enten 

revisor eller rådgiver. Udfordringen er dog her, at kunderne i overvejende grad også tvinges til 

kun at vælge en rådgiver indenfor revisionsbranchen. Dette skyldes, som belyst i afhandlingen, at 

markedet for revision af de største danske virksomheder er fordelt blandt ”Big 4”, hvormed 

rotationsreglerne betyder, at virksomhederne kan risikere ikke at kunne vælge en revisor blandt 

”Big 4”, hvis de benytter sig af flere forskellige rådgivere. Forordningen er derfor en unik 

mulighed for, at de efterfølgende revisionsnetværk, som BDO og Beierholm i Danmark, kan tage 

markedsandele på det prestigefyldte og potentielt lukrative marked for revision og rådgivning af 

virksomheder af offentlighedens interesse. 

Risikoen ved, at det ikke i samme overvejende grad som i dag er ”Big 4”, som fremadrettet 

reviderer virksomheder af offentlighedens interesse, kan blive, at der hos regnskabsbrugerne kan 

sås tvivl om, hvorvidt revisionskvaliteten af et ikke ”Big 4”-netværk er af samme kvalitet som ”Big 

4”. Et fremtidigt studie vil derfor kunne bestå i at undersøge, hvorvidt der er forskel på 

                                                           

310 Økonomisk Ugebrev ledelse 
311 Økonomisk Ugebrev ledelse 
312 Berlingske 2  
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regnskabsbrugernes tillid til revisors påtegning, alt efter hvilket revisionsnetværk, som er valgt 

som revisor. I tillæg hertil kan det yderligere undersøges, hvorvidt en øget diversitet blandt 

revisionsnetværkene, som afgiver en revisionspåtegning på virksomheder af offentlighedens 

interesse, vil påvirke regnskabsbrugernes tillid til de finansielle markeder. 

Ligeledes vil opfølgning på nærværende afhandling kunne bestå i at undersøge, hvorvidt 

kvaliteten af revisorernes kvalitetskontrol er tilfredsstillende. Det er i nærværende afhandling 

konkluderet, at revisor ikke i tilstrækkelig grad har ageret som offentlighedens uafhængige 

tillidsrepræsentant og udført en revision af ikke tilfredsstillende kvalitet. Det synes derfor muligt 

at udfordre, om kvalitetskontrollen, som vi kender den i dag, er på et tilstrækkeligt højt niveau til 

kritisk at gennemgå revisorernes arbejde, samt med tilpasse intervaller i høj nok grad at opdage, 

hvor revisor ikke i tilfredsstillende grad har ageret som offentligheden tillidsrepræsentant eller 

udført en revision af tilfredsstillende kvalitet.  
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8. Bilag 

 

8.1. Bilag 1: Liste over forbudte ikkerevisionsydelser 

I denne artikel forstås ved forbudte ikkerevisionsydelser:  

a) skatteydelser relateret til: 

i) udarbejdelse af skatteblanketter  

ii) lønskat  

iii) told  

iv) udpegelse af offentlige tilskud og skatteincitamenter, medmindre bistand fra revisoren eller revisionsfirmaet i 

forbindelse med sådanne ydelser er retligt påkrævet  

v) bistand i forbindelse med skattekontroller fra skattemyndighedernes side, medmindre bistand fra revisoren 

eller revisionsfirmaet i forbindelse med sådanne kontroller er retligt påkrævet  

vi) beregning af direkte og indirekte skat og udskudt skat  

vii) ydelse af skatterådgivning b) ydelser, der har indflydelse på den reviderede virksomheds ledelse eller 

beslutningstagning c) bogføring og udarbejdelse af bogholderi og regnskaber  

b) ydelser i forbindelse med lønninger  

c) udformning og gennemførelse af procedurer for intern kontrol eller risikostyring relateret til udarbejdelsen af 

og/eller kontrollen med finansiel information eller udformning og gennemførelse af finansielle 

informationsteknologisystemer 27.5.2014 L 158/86 Den Europæiske Unions Tidende DA  

d) vurderingsydelser, herunder vurderinger i forbindelse med aktuarydelser og støtte til retssager  

e) juridiske ydelser i forbindelse med:  

i. generel rådgivning  

ii. forhandling på vegne af den reviderede virksomhed, og  

iii. tvistløsning i en forsvarende rolle  

f) ydelser i forbindelse med den reviderede virksomheds interne revisionsfunktion  

i. ydelser i tilknytning til finansiering, kapitalstruktur og kapitalallokering og den reviderede virksomheds 

investeringsstrategi, bortset fra levering af forsikringsydelser i forbindelse med regnskaber, såsom afgivelse 

af støtteerklæringer i forbindelse med prospekter udstedt af den reviderede virksomhed  

g) fremme af, handel med eller tegningsgaranti for aktier i den reviderede virksomhed  

h) ydelser relateret til menneskelige ressourcer med hensyn til:  

i. ledelse, som betydeligt kan påvirke udarbejdelsen af det bogholderi eller det regnskab, som er underlagt den 

lovpligtige revision, såfremt sådanne ydelser omfatter:  



Side 93 af 126 
 

 søgning efter eller udvælgelse af kandidater til sådanne stillinger  

 kontrol af referencerne for kandidater til sådanne stillinger 

ii. strukturering af det organisatoriske design, og 

iii. udgiftskontrol. 

 

8.2. Bilag 2: Oversigt over udviklingen i PwC’s kundeudvikling i Top Tier 

 

* Egen beregning 

** PwC’s andel af Top Tier market hentet fra selskabets årsrapporter i perioden fra 2011-12 til 

2014-15. 

 

8.3. Bilag 3: Spørgeramme 

Fremsendte interviewspørgsmål: Allan Auning-Hansen 

 Vil du som indledning præsenterer dig selv i form af navn, job, uddannelse m.m. 

 Uafhængighed – hvad forstår du ved begrebet uafhængighed? 

 Hvad er din holdning til den nye godkendte forordning Nr. 537/2014 i relation til, at 

revisor ikke som tidligere frit kan leverer rådgivningsydelser til jer som revisionskunde i 

PIE-segmentet?  

o Hensigten med forordningen er, at styrke revisors uafhængighed – hvad tænker du 

om det?  

o Hvad er din holdning til forordningen omfang i forhold til hvilke revisionskunder 

som er omfattet? 

 Nogle mener, at grænsen bør sættes hos klasse D, C(Stor), C(lille), B eller 

alle underlagt revisionspligt – hvad tænker du om det? 

o Hvis du forestiller dig at regulering af revisors uafhængighed kunne forbedres i 

relation til den foreliggende forordning, hvordan skulle det så være? 

o Hvordan mener du at forordningen kunne forbedres i forhold til reguleringen af 

revisors uafhængighed? 

* 
** 
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 Hvad er omkostningerne ved den priskonkurrence som revisionsmarkedet er genstand for 

i øjeblikket? 

o Med mit kendskab til revisionsmarkedet, så er der en stigende tendens til at yngre 

og mindre erfarne medarbejdere udføre arbejde, som revisorer på højere niveauer 

tidligere udførte – hvad tænker du om det? 

o Hvad hænger det sammen med kravet til sammenhængen mellem timeforbrug, pris 

og kvalitet? (RL § 26, stk. 2, 1. pkt.) 

 I høringssvarene er det udtrykt, er der forskere som mener, at honoraret fra en enkelt 

revisionskunde maksimalt må fylde 10 % af den enkeltes revisionspartners portefølje – 

hvad tænker du om det?  

 Hvilken værdi skaber revisor for din virksomhed? 

 Hvad oplever du som det væsentligste element, når du skal være med til at vælge revisor? 

Pris/kvalitet/kemi… 

 Siden finanskrisen har der løbende kommet sager frem, som giver indtryk af, at revisor er 

tilbageholdene med at kritisere ledelsen – hvad mener du er årsagen til det? 

 Har revisor mulighed for at opretholde kundeforholdet år efter år, hvis hans revision af 

virksomheden resulterer i kritiske bemærkninger om ledelsen? 

 Er det din vurdering, at brodne kar i revisionsbranchen er et problem for branchen, dens 

tillid og troværdighed og i givet fald på hvilken måde? 

 Hvordan mener du det bør sanktioneres, når revisor sjusker og/eller laver fejl i sit 

arbejde?  

 Bør det være nemmere at miste sin godkendelse? 

 Hvis ja: Hvad bør grænsen være? 

 ar du i dit virke som godkendt revisor gået på kompromisse med din påtegning for at 

bevare kundeforholdet? 

TAK 

 

Fremsendte interviewspørgsmål: Britta Fladeland Iversen 

 Vil du som indledning præsenterer dig selv i form af navn, job, uddannelse m.m. 

 Hvad laver du i dag, eftersom du ikke længere er revisor? 

 Hvad fik dig til at forlade revisionsbranchen? 

 Hvad er dit syn på revisorbranchen i dag? 

 Uafhængighed – hvad forstår du ved begrebet uafhængighed? 

 Hvordan sikrede I kvaliteten i jeres arbejde førhen? 

 Hvad oplever du som det væsentligste element, når en kunde skal vælge revisor? 

Pris/kvalitet/kemi etc. 

 I din tid hos Arthur Andersen og efterfølgende Deloitte - hvordan sikrede I, at fortrolig 

information ikke blev delt internt i huset både mellem revisorerne og konsulenterne? 
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 Hvordan oplyste I brugerne af regnskaberne om jeres interne 

sikkerhedsforanstaltninger, når I som partnere alle er indehavere, men ikke 

nødvendigvis må dele jeres viden, og hvad har praksis været hidtil? 

 Hvordan vurderer du, at de nye regler vil påvirke revisorernes praksis? 

 Hvad er din holdning til den nye godkendte forordning Nr. 537/2014 i relation til, at 

revisorer ikke som tidligere frit kan leverer rådgivningsydelser til sine revisionskunder af 

offentlighedens interesse?  

o Hensigten med forordningen er, at styrke revisors uafhængighed – hvad tænker du 

om det?  

o Hvad er din holdning til forordningens omfang i forhold til hvilke revisionskunder 

som er omfattet? 

 Nogle mener, at grænsen bør sættes hos klasse D, C(Stor), C(lille), B eller 

alle underlagt revisionspligt – hvad tænker du om det? 

o Hvordan mener du at forordningen kunne forbedres i forhold til reguleringen af 

revisors uafhængighed? 

 Hvad ser du som omkostningerne ved den priskonkurrence som revisionsmarkedet er 

genstand for i øjeblikket? 

o Med mit kendskab til revisionsmarkedet, så er der en stigende tendens til at yngre 

og mindre erfarne medarbejdere udfører arbejde, som revisorer på højere niveauer 

tidligere udførte – hvad tænker du om det? 

o Hvordan hænger det sammen med kravet til sammenhængen mellem timeforbrug, 

pris og kvalitet? (RL § 26, stk. 2, 1. pkt.) 

 I høringssvarene er det udtrykt, at der er forskere som mener, at honoraret fra en enkelt 

revisionskunde maksimalt må fylde 10 % af den enkeltes revisionspartners portefølje – 

hvad tænker du om det? 

 Har revisor mulighed for at opretholde kundeforholdet år efter år, hvis hans revision af 

virksomheden resulterer i kritiske bemærkninger om ledelsen? 

 Har du i dit virke som godkendt revisor gået på kompromis med din påtegning for at 

bevare kundeforholdet? 

 Har du i dit virke som underskrivende revisor oplevet, at dit revisionsnetværk har presset 

dig til at ændre din udtalelse om en virksomhed for at bevare kundeforholdet? 

 Siden finanskrisen har der løbende kommet sager frem, som giver indtryk af, at revisor er 

tilbageholdene med at kritisere ledelsen – hvad mener du er årsagen til det? 

 Er det din vurdering, at brodne kar i branchen er et problem for branchen, dens tillid og 

troværdighed og i givet fald på hvilken måde? 

 Hvordan mener du det bør sanktioneres, når revisor sjusker og/eller laver fejl i sit 

arbejde?  

 Bør det være nemmere at miste sin godkendelse? 

TAK 
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Fremsendte interviewspørgsmål: Carsten Høj Hansen 

 Vil du som indledning præsentere dig selv i form af navn, job, uddannelse m.m. 

 Uafhængighed – hvad forstår du ved begrebet uafhængighed? 

 Hvad skal den nye revisor kunne, sammenlignet med en revisor for 10 til 20 år siden? 

o Hvilken, om nogen, indflydelse har grønbogen og den deraf vedtagne forordning 

haft på dette?  

 I et hus som Deloitte med både revisorer og konsulenter - hvordan sikrer I, at fortrolig 

information ikke bliver delt internt i huset? 

 Hvordan oplyser I brugerne af regnskaberne om jeres interne 

sikkerhedsforanstaltninger, når alle partnere er indehavere, og hvad har praksis været 

hidtil? 

 Hvordan vil de nye regler påvirke jeres praksis? 

 Hvad oplever du som det væsentligste element, når en kunde skal vælge revisor? 

Honorar/kvalitet/kemi ect. 

 Er det din vurdering, at brodne kar i branchen er et problem for branchen, dens tillid og 

troværdighed og i givet fald på hvilken måde? 

 Hvordan mener du det bør sanktioneres, når revisor sjusker og/eller laver fejl i sit 

arbejde?  

 Bør det være nemmere at miste sin godkendelse? 

 Der stilles fra FSRs side større og større krav til revisorernes arbejde i form af 

uafhængighed, kvalitet og dokumentation, samtidig med at priserne på revision falder år 

efter år. Hvad gør I mere effektivt for at kunne levere højere kvalitet for lavere honorar? 

 Hvordan hænger uafhængighed, honorar og kvalitet sammen? 

 Hvad er omkostningerne ved den priskonkurrence som revisionsmarkedet er genstand for 

i øjeblikket? 

o Med mit kendskab til revisionsmarkedet, så er der en stigende tendens til at yngre 

og mindre erfarne medarbejdere udfører arbejde, som revisorer på højere niveauer 

tidligere udførte – hvad tænker du om det? 

o Hvordan hænger det sammen med kravet til sammenhængen mellem timeforbrug, 

pris og kvalitet? (RL § 26, stk. 2, 1. pkt.) 

 Hvad er din holdning til den nye godkendte forordning Nr. 537/2014 i relation til, at I ikke 

som tidligere frit kan levere rådgivningsydelser til jeres revisionskunder af offentlighedens 

interesse?  

o Hensigten med forordningen er, at styrke revisors uafhængighed – hvad tænker du 

om det?  

o Hvad er din holdning til forordningens omfang i forhold til, hvilke revisionskunder 

som er omfattet? 

 Nogle mener, at grænsen bør sættes hos klasse D, C(Stor), C(lille), B eller 

alle underlagt revisionspligt – hvad tænker du om det? 

o Hvordan mener du, at forordningen kunne forbedres i forhold til reguleringen af 

revisors uafhængighed? 
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 I høringssvarene til forordningen er det udtrykt, at der er forskere, som mener, at 

honoraret fra en enkelt revisionskunde maksimalt må fylde 10 % af den enkeltes 

revisionspartners portefølje – hvad tænker du om det?  

 Siden finanskrisen har der løbende kommet sager frem, som giver indtryk af, at revisor er 

tilbageholdene med at kritisere ledelsen – hvad, mener du, er årsagen til det? 

 Har revisor mulighed for at opretholde kundeforholdet år efter år, hvis revisors revision af 

virksomheden resulterer i kritiske bemærkninger om ledelsen? 

TAK 

 

Fremsendte interviewspørgsmål: Lars Kiertzner 

 Vil du som indledning præsentere dig selv i form af navn, job, uddannelse m.m. 

 Uafhængighed – hvad forstår du ved begrebet uafhængighed? 

 Hvad skal den nye revisor kunne, sammenlignet med en revisor for 10 til 20 år siden? 

o Hvilken, om nogen, indflydelse har grønbogen og den deraf vedtagne forordning 

haft på dette?  

 I revisionshuse med både revisorer og konsulenter – hvilke krav stiller det til 

revisionshusene for at sikre, at fortrolig information ikke bliver delt internt i huset? 

 Hvordan mener du, at revisorerne bør oplyse om sine interne 

sikkerhedsforanstaltninger i regnskaberne, således brugerne tydeligt oplyses herom, 

og hvad har praksis været hidtil? 

 Hvordan vil de nye regler påvirke den nuværende praksis? 

 Hvad ser du som det væsentligste element, når en kunde skal vælge revisor? 

Honorar/kvalitet/kemi ect. 

 Er det din vurdering, at brodne kar i branchen er et problem for branchen, dens tillid og 

troværdighed og i givet fald på hvilken måde? 

 Hvordan mener du det bør sanktioneres, når revisor sjusker og/eller laver fejl i sit 

arbejde?  

 Bør det være nemmere at miste sin godkendelse? 

 Det er mit indtryk, at der fra FSRs side stilles større og større krav til revisorernes arbejde 

i form af uafhængighed, kvalitet og dokumentation, samtidig med at priserne på revision 

falder år efter år. Hvad mener du, gør revisorerne i stand til at kunne levere højere kvalitet 

for lavere honorar? 

 Hvordan mener du uafhængighed, honorar og kvalitet hænger sammen? 

 Hvad er omkostningerne ved den priskonkurrence som revisionsmarkedet er genstand for 

i øjeblikket? 

o Med mit kendskab til revisionsmarkedet, så er der en stigende tendens til at yngre 

og mindre erfarne medarbejdere udfører arbejde, som revisorer på højere niveauer 

tidligere udførte – hvad tænker du om det? 
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o Hvordan hænger det sammen med kravet til sammenhængen mellem timeforbrug, 

pris og kvalitet? (RL § 26, stk. 2, 1. pkt.) 

 Hvad er din holdning til den nye godkendte forordning Nr. 537/2014 i relation til, at 

revisorerne ikke som tidligere frit kan levere rådgivningsydelser til deres revisionskunder 

af offentlighedens interesse?  

o Hensigten med forordningen er, at styrke revisors uafhængighed – hvad tænker du 

om det?  

o Hvad er din holdning til forordningens omfang i forhold til, hvilke revisionskunder 

som er omfattet? 

 Nogle mener, at grænsen bør sættes hos klasse D, C(Stor), C(lille), B eller 

alle underlagt revisionspligt – hvad tænker du om det? 

o Hvordan mener du, at forordningen kunne forbedres i forhold til reguleringen af 

revisors uafhængighed? 

 I høringssvarene til forordningen er det udtrykt, at der er forskere, som mener, at 

honoraret fra en enkelt revisionskunde maksimalt må fylde 10 % af den enkeltes 

revisionspartners portefølje – hvad tænker du om det?  

 Siden finanskrisen har der løbende kommet sager frem, som giver indtryk af, at revisor er 

tilbageholdene med at kritisere ledelsen – hvad, mener du, er årsagen til det? 

 Har revisor mulighed for at opretholde kundeforholdet år efter år, hvis revisors revision af 

virksomheden resulterer i kritiske bemærkninger om ledelsen? 

TAK 

 

8.4. Bilag 4: Godkendt referat – Britta Fladeland Iversen 

Hej Christian 

Jeg beklager, at det har taget så lang tid at svare dig.  

Da jeg fik læst det hele igennem, kunne jeg se, at flere spørgsmål og svar greb ind i hinanden, og at 

jeg havde svaret meget i talesprog. Jeg har indføjet mine rettelser i nedenstående og også uddybet 

det første spørgsmål nede i teksten.  

Hils Pernille og hav er fortsat god dag. 

Dbh Britta 

------ 

Hej Britta, 

Mange tak for sidst og endnu engang s  
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Jeg har ud fra min optagelse forsøgt, at gengive dine synspunkter på bedst mulig vis. Du er meget 

velkommen til at bede mig om at tilrette, såfremt du ikke er enig i nedenstående eller blot ønsker 

at præcisere yderligere. Er du enig i nedenstående, er du naturligvis også meget velkommen til at 

godkende referatet.  

Jeg har flyttet et enkelt spørgsmål op, som jeg vil høre dig, om du har mulighed for at uddybe 

nærmere. Spørgsmålet er stillet i relation til din oplevelse af, at du som bestyrelsesmedlem i nogle 

tilfælde har konstateret, (…) ”at der sidder nogle i revisionsteamet, som ikke har den erfaring, som 

man havde tidligere, som igen gør, at de ikke er i stand til at forholde sig kritisk og derfor ikke fanger 

de signaler om, hvad der er galt i virksomheden.” 

o Når du som bestyrelsesmedlem observerer sådan et tilfælde – er det noget, 

du påpeger over for revisor? (Dette skal særligt ses i relation til, om du som 

bestyrelsesmedlem er bekymret for, at revisionskvaliteten ikke lever op til de 

forventer som I har indgået i aftalebrevet med revisor)  

Uddybet svar: 

”Man stiller fra start krav til revisionsteamet. 

I den udbudsrunde som jeg netop har været igennem, hvor jeg er udtrådt af bestyrelsen, stillede den 

vindende revisionsvirksomhed med det klart stærkeste revisionsteam i form af bl.a. en 

statsautoriseret manager i modsætning til alle de andre revisionsvirksomheder, alt imens de fortsat 

var betydeligt billigere. Deres bemanding var derfor meget tilfredsstillende, men deres timeforbrug 

og pris kan på ingen måde hænge sammen – det kan det simpelthen ikke. ” 

 

Interview med Britta Fladeland Iversen: 

 Vil du som indledning præsentere dig selv i form af navn, job, uddannelse m.m. 

Navn: Britta Fladeland Iversen 

Uddannet: Statsautoriseret revisor, deponeret i 2007 

Nuværende erhverv: Selvstændig konsulent 

 Hvad laver du i dag, eftersom du ikke længere er revisor? 
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Jeg arbejder i dag med økonomiopgaver, due diligence for købere såvel som sælgere, har deltaget i 

en større  bankaftale, udfører granskninger, bedrageriundersøgelser, assisterer med  udarbejdelse 

af regnskaber, ledelsesrapportering og bestyrelsesposter bl.a. i SEB Invest m.fl. 

 Hvorfor vælger dine kunder lige netop dig til disse opgaver? 

Det er fordi, mine kunder kender mig. De ved, hvad jeg står for, og det er ofte de samme kunder 

som vender tilbage igen og igen. 

Mine kunder ved, at jeg står for ”Think straight, talk straight”. Jeg siger min mening, uanset om det 

gør ondt. Sådan har jeg altid gjort det, og det er stadigvæk sådan jeg skaffer mine kunder. 

 Hvad fik dig til at forlade revisionsbranchen? 

Det var der flere årssager til: 

For det første arbejdede jeg rigtig, rigtig hårdt de sidste år. Det sidste halve år, havde jeg 5 uger 

med over 100 produktive timer om ugen. Jeg blev ikke belønnet for det. Jeg var den indehaver der 

havde den største omsætning, men lå i den dårligste ¼ aflønningsmæssigt blandt mine 

partnerkollegaer. 

For det andet, så tror jeg ikke, at jeg havde været i live i dag, hvis jeg var fortsat som revisor. Jeg 

kunne mærke på mit helbred, at det ikke kunne lade sig gøre. 

En af grundene til, at jeg arbejdede så ekstremt meget var, at jeg gik ret meget ned i 

arbejdspapirerne for at kontrollere kvaliteten af den underliggende revision. Hver gang jeg gik 

ned i arbejdspapirerne,  fandt jeg fejl og mangler i det udførte rivisionsarbejde, også i de 

arbejdspapirer som autoriserede revisorer havde lavet. Det kunne jeg ikke leve med. Det betød, at 

jeg måtte meget ned i dybden i arbejdspapirerne for at begrænse fejlene. 

Jeg fandt f.eks. en gang fejl i en autoriseret revisors arbejde, hvor vedkommende havde 

værdireguleret værdien af ejendomme, som kunden slet ikke ejede, men kun havde en option på 

at købe.  

 Hvad er dit syn på revisorbranchen i dag? 

Jeg følger revisionsbranchen tæt qua mine bestyrelsesposter og i mit arbejde, hvor jeg har brugt 

revisorer som underleverandører i de større opgaver. 
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Mit syn på revisionsbranchen er, at den er ekstremt presset på honoraret i dag i forhold til 

tidligere. Herudover er der kommet et mere skærpet fokus i revisorbranchen. Man er blevet mere 

opmærksomme på at sige fra. Og med de sager, der har været, er man blevet bedre til at sige fra. 

Revisorerne bruger også deres påtegning mere end tidligere med supplerende oplysninger og 

forbehold. 

Jeg ved ikke, om revisorerne er blevet bedre til præcist at give udtryk for, hvad de ser, men de gør 

det oftere. De eksempler, jeg har som bestyrelsesmedlem, har det  ikke været tilfældet alle steder. 

I stedet har revisor hos en virksomhed brugt mig som påskud til at kunne gøre det, fordi jeg har 

efterspurgt kritiske bemærkninger.  

 Uafhængighed – hvad forstår du ved begrebet uafhængighed? 

Min forståelse af uafhængighed er, at man er fuldstændig uafhængig. Det er min holdning, at man 

som revisor faktisk ikke kan være fuldstændig uafhængig, fordi dem, som indstiller dig som 

revisor, som regel er ledelsen, og det er dem, som du skal revidere, og allerede der er revisor efter 

min opfattelse i et misforhold . 

Jeg ved godt, at jeg kan virke lidt rabiat, men jeg kunne forestille mig, at det f.eks. var 

Erhvervsstyrelsen, der udpegede revisor for en årrække, så man var helt sikker på, at revisor var 

uafhængig. På den anden side, så kan man miste  tilliden i samarbejdet mellem revisor og ledelse. 

Men skal man helt derud i ordet ”uafhængigheds” dybeste forstand, så bør revisor udpeges af 

nogle andre. Først der er revisor rigtig uafhængig. 

 Hvordan ser du, at man kan omgå den problemstilling som ligger i den nuværende 

måde at udpege revisor på? 

Det er svært at svare helt nøjagtigt på, fordi jeg synes faktisk også, at der er en fordel i, at revisor 

kender kunderne, at man kan samarbejde med dem og kan hjælpe dem i nogle situationer, vor der 

er behov for det. Der er et tillidsforhold imellem revisor og kunden.  

Ulempen ved at blive tildelt en revisor er, at man ikke nødvendigvis passer sammen kemimæssigt, 

ligesom man også skal passe på, at det ikke bliver alt for socialistisk, alligevel vil jeg pege på en 

løsning hvor revisor udpeges af en ekstern i instans. 

Jeg synes dog, at revisorerne generelt er blevet bedre til at sikre deres uafhængighed end man var 

tidligere, men igen er jeg sikker på, at der er mange steder, hvor der problemer, som aldrig 

kommer frem i lyset. Det kommer jo også til udtryk i, at man efter IT-Factory skandalen udtalte, at 



 
Side 102 af 126 
 

nu kommer der ikke flere sager.  Alligevel kom Genan-sagen, hvor revisor helt klart var 

indblandet, og senest OW Bunker hvor vi dog endnu ikke har kendskab til, hvorvidt revisor har 

fejlet. Det understøttes ligeledes af min egen oplevelse fra en af mine bestyrelsesposter, hvor vi 

har måttet spørge os selv – hvor var revisor henne? Det er lidt underligt, når det er bestyrelsen 

selv, som må komme med det kritiske indhold til revisor. 

 Hvad, tror du, er årsagen til, at revisorerne er blevet bedre til at sikre deres 

uafhængighed? 

Jeg tror, det er skandalerne og et større fokus. Revisorerne er blevet lidt bange for skandalerne, og 

der er også blevet strammet op på lovgivningen. Revisorerne er helt klart blevet presset.  

Siden jeg startede i 70’erne og frem til nu, er der virkelig sket ændringer, problemet er bare, at det 

ofte ikke længere er muligt for revisor at foretage de nødvendige kvalificerede  undersøgelser, 

fordi revisionshonoraret er blevet så presset. 

Det er også måden, der revideres og dokumenteres  på, med de mange tjeklister. Det lægger ikke 

umiddelbart op til årvågenhed og opfordring til at dokumentere, at der kan være tegn på 

uregelmæssigheder. For den ”dovne og/eller uopmærksomme” revisor er det lettere at slippe 

udenom, hvis man reviderer ud fra tjeklister. 

 Hvad er din opfattelse af, at revisor benytter tjeklister til at foretage sin revision? 

Tjeklister bør kun bruges helt overordnet. Efter min mening bruger man tjeklister alt for meget, 

fordi det ikke giver nogen sikkerhed for, at revisionen er foretaget korrekt. I min sidste tid som 

revisor kunne i tjeklisterne kontrollere, at Manageren havde lavet de rigtige tjekmærker på 

tjeklisterne, ligesom Manageren havde tjekket, at senioren havde lavet de rigtige tjekmærker på 

sine tjeklister o.s.v. Men dykkede jeg længere ned i arbejdspapirerne, blev det ofte afdækket, at 

revisionen var udført mangelfuldt eller fejlagtigt, selvom tjekmærkerne umiddelbart viste, at alt 

det planlagte revisionsarbejde var gennemført, og at der ikke var nogen problemer eller 

bemærkninger.  

Udfordringerne ved tjeklisterne er, at man som ledende revisor ikke kan se substansen i den 

underliggende revision, men kun se, at der var noget, som var kontrolleret. Derudover var de 

tilknyttede memoer til tjeklisterne oftest meget overfladiske og intetsigende. 



Side 103 af 126 
 

Tidligere, synes jeg, at man var bedre til at dokumentere sit arbejde, ligesom undervisningen af de 

unge revisorer gik mere på ”kan det nu være rigtigt?”. Denne form for opmærksomhed fremmes 

ikke i samme grad mere. 

Jeg havde et eksempel, hvor jeg helt tilfældigt så et bilag i en mappe over skulderen på en af mine 

medarbejdere. Medarbejderen havde gennemgået bilaget og konstateret, at beløbene stemte, men 

vedkommende havde ikke forholdt sig til indholdet, og fik derfor ikke spurgt sig selv ”kan det nu 

være rigtigt?”. 

Bilaget vedrørte returkommission af 40 liter motorolie på en bil. Der kan ikke være 40 liter 

motorolie på en bil, så det kan jo ikke være rigtigt. Vi undersøgte derfor bilagene nærmere og 

kunne konstatere, at leverandøren konsekvent havde overfaktureret kunden og månedligt 

afregnet returkommission til ledelsen. Denne type uregelmæssigheder afdækkes ikke så ofte, fordi 

tingene ikke sidder på rygraden af medarbejderne, og dokumentationen er der ikke – det er bare 

tjeklister – så uregelmæssigheder forbliver uopdaget. Man får ofte ikke forholdt sig kritisk til 

tingene helt ned i substansen, når man reviderer efter tjeklister. 

Det underbygges også af, at der ikke er ret mange af de bedragerisager, som kommer frem, som 

bliver fundet af revisorerne. Revisorerne oplyser, at de ikke reviderer efter bedrageri, men 

desværre har jeg igennem min karriere som revisor afdækket en bedragerisag hvert eneste år. Jeg 

har ikke decideret ledt efter bedrageri, men blot stillet spørgsmål ved uventede forhold og været 

kritisk og opmærksom.   

 Hvordan sikrede I kvaliteten i jeres arbejde førhen? 

Der var mere tid til, at man fordybede sig i de risikofyldte områder. Jeg synes, at den ledende 

revisor dengang havde mere tid til at instruere medarbejderne, deltage aktivt i 

revisionsprocessen, gennemgå områderne og diskutere dem sammen med medarbejderne. Det er 

der jo ikke plads til mere, med de lave revisionshonorarer, der er i dag.  

 Hvad oplever du som det væsentligste element, når en kunde skal vælge revisor? 

Pris/kvalitet/kemi etc. 

For mig er det væsentligste den revisionsansvarliges holdninger, og dennes involvering i 

revisionens gennemførelse. Hvor meget vil partneren fx være involveret i sagen, ser man 

partneren, er han/hun interesseret/opmærksom? Udstråler vedkommende, at han/hun har nogle 

holdninger til problemstillingerne, kan skære igennem og tør og evner at sige fra? Det er vigtigt, at 
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partneren ikke er en, som ledelsen kan løbe om hjørner med. Foranstående har været de vigtigste 

parametre i de sager, hvor jeg har været med til at indstille revisor. 

Jeg har til gengæld også lige haft en sag, hvor jeg ikke deltog i afstemningen om valg af ny revisor, 

fordi jeg ikke genopstillede til bestyrelsen. Her var det tilbudte honorar så lavt, at revisorerne 

efter min opfattelse ikke vil kunne gennemføre en revision af den nødvendige kvalitet.  

Generelt er det min opfattelse, at prisen ofte er den parameter, når en kunde vælger revisor. 

 Hvad tror du er årsagerne til at revisionsvirksomhederne alligevel kan få det til at 

løbe rundt, med de lave revisionshonorarer som kendetegner branchen i 

øjeblikket? 

Jeg forstår det ikke, fordi det er ikke muligt at lave en revision, hvor kvaliteten er i orden til de 

revisionshonorarer, som bliver givet.  

Desuden tror jeg, at revisorerne har stort fokus på at blive store på toplinjen ved at skaffe nye 

kunder. Man håber så, at det vil resultere i en forbedret bundlinje på sigt. Indtil det sker, er det 

min oplevelse, at revisorerne mere og mere forsøger at kompensere for de lave 

revisionshonorarer ved at sende ekstraregninger til kunderne, at sælge andre ydelser, samt at det 

ofte er ”gamle” kunder, der ikke går i udbud, der fortsat betaler en højere pris for ydelserne. 

 I din tid hos Arthur Andersen, Deloitte og KPMG - hvordan sikrede I, at fortrolig 

information ikke blev delt internt i huset både mellem revisorerne og 

konsulenterne? 

Vi havde vores elektroniske systemer, hvor vi arkiverede vores dokumentation. Her sikrede vi den 

fortrolige information ved, at det kun var den relevante afdeling som havde koden til den 

elektroniske kundemappe. Den kode havde de andre afdelinger ikke adgang til. På den måde 

sikrede vi, at de elektroniske dokumenter ikke kunne tilgås af øvrige i huset, såvel revisorer som 

konsulenter.  

Man låste dog ikke kontorerne af om aftenen, så man sikrede ikke mod at nogen kunne gennemgå 

de fysiske dokumenter i skabene. Vi sikrede os kun mod, at de elektroniske dokumenter ikke 

kunne tilgås af andre. 

 Hvordan oplyste I regnskabsbrugerne om jeres sikkerhedsforanstaltninger i 

regnskaberne? 



Side 105 af 126 
 

Det oplyste man ikke i regnskabet; det er noget som man oplyste ledelsen og bestyrelsen om. Det 

er også det, jeg oplever i dag, hvor revisor orienterer mig som bestyrelsesmedlem om deres 

sikkerhedsprocedurer. 

o Mener du, at det er en relevant og væsentlig information for 

regnskabsbrugeren, at kunne læse ud af regnskabet? 

Nej, det mener jeg ikke. Det, vil jeg mene, er en forudsætning som regnskabsbrugeren har til 

revisor. Det er derfor ikke en oplysning, som jeg vil anse som en væsentlig oplysning. 

 Hvordan har du oplevet, at man har sikret, at en interessekonflikt mellem 2 

kunder ikke har påvirket jer som revisor? 

Det er mit indtryk, ud fra de episoder som jeg har hørt om, at man har sikret sig mod 

interessekonflikten ved fx i forbindelse med en due diligence at hente en anden virksomhed ind 

udefra.  

 Hvad er din holdning til den nye godkendte forordning Nr. 537/2014 i relation til, at 

revisorer ikke som tidligere frit kan levere rådgivningsydelser til sine 

revisionskunder af offentlighedens interesse? 

Det, synes jeg, er en fantastisk god ting. 

o Hvor stærkt mener du, at indholdet i forordningen bør fortolkes? 

På en eller anden måde vil det jo være rarest, hvis der er nogle skarpe linjer. På den anden side er 

der nogle ydelser, som er tæt forbundet med revisionen, såsom udarbejdelse af regnskab, hvor jeg 

ikke mener, at det nødvendigvis konflikter med revisors uafhængighed. Det kunne ligeledes bestå 

i assistance med skat, da revisor i forbindelse med revisionen alligevel skal gennemgå skatten. Det 

vil være fordyrende og besværligt at få andre ind over processen. Revisor vil skulle videreformidle 

en information til dem, som skal beregne skatten, som alligevel vil skulle tage forbehold, fordi de 

ikke har den fulde viden, fordi de ikke har revideret det. Derfor vil jeg på dette punkt hellere ofre 

lidt på revisors uafhængighed for at få gennemført en mere effektiv regnskabsafslutning. Det er til 

gengæld vigtigt, at få lukket af for de opgaver, som konflikter med revisors uafhængighed, såsom 

intern revision, væsentlige ændringer i anvendt regnskabspraksis i store virksomheder, 

assistance i forbindelse med salg mv. 

 Hvad vil du mene, at der skulle til for, at revisorerne i højere grad end på 

nuværende tidspunkt får mulighed for at levere bedre kvalitet, således at pris og 

kvalitet bedre hænger sammen? 
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Man bør sætte sig sammen i branchen og blive enige om, hvad det skal koste at foretage en 

revision af en ordentlig kvalitet. Hvad skal der til, og hvordan gør man det? Branchen skal generelt 

være bedre til at forklare revisionens  værdi for virksomheden. Dette kræver så også, at man 

efterfølgende leverer denne værdi. For mig består det derfor også i, hvad der skal til,og hvad det 

koster at oplære og motivere revisormedarbejderene, så de nærmest ser det som et ”kald” at være 

opmærksom på mulige uoverensstemmelser mm . Det er ekstremt vigtigt, at der afsættes tid til 

personlig oplæring, således at de tilegner sig den nødvendige skepsis og opmærksomhed. 

o Hensigten med forordningen er, at styrke revisors uafhængighed – hvad 

tænker du om det?  

 Hvis positivt stemt: Lovgivningen har altid indeholdt krav om 

uafhængighed, hvordan har du/I tidligere efterlevet det krav? 

Jeg har aldrig givet tilbud på en revision, hvor honoraret ikke kunne hænge sammen i forhold til 

de timer vi forventede der skulle leveres , som det ses oftere og oftere for de tilbud, der bliver 

givet nu. Jeg har dog afgivet nogle tilbud, hvor jeg regnede med, at der ville komme nogle 

ekstraydelser, men jeg har ikke haft det tænkt ind som der, hvor jeg skulle tjene mit honorar ind. 

Jeg har derfor også været med til at udføre rådgivningsydelser, selvom jeg samtidig var kundens 

revisor. Ret beset har jeg da heller ikke været uafhængig i disse situationer, men jeg har fokuseret 

på at levere de rådgivningsydelser, som jeg har følt, at man moralsk og etisk har kunnet levere. 

Jeg havde faktisk meget svært ved på nogle sager, at vi kombinerede rådgivningsydelser og 

revision. Jeg fik engang overdraget en sag fra en kollega, hvor vi som ekstraydelse havde stået for 

bogføringen. Efterfølgende kunne jeg i forbindelse med revisionen konstatere, at der var mange 

fejl i bogholderiet. Der er det da svært at gå ud til kunden og sige, at kvaliteten af jeres bogføring 

er for dårlig, men det bliver man jo nødt til.  Den måde at sammensætte et revisions-

/rådgivningstilbud på, bryder jeg mig ikke om.  

Jeg mener dog fortsat godt, at revisor kan levere andre ydelser, hvor man hjælper kunden med 

forbedring af interne kontroller, eksempler på systematiske nedskrivninger for f.eks. ukurans og 

langsomt omsættelighed, strukturer eller lignende. Her vil revisor også skulle reviderer det 

bagefter, men her er der trods alt en fælles interesse i, at systemerne fungerer, så det, mener jeg, i 

det fleste tilfælde vil være okay. 
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 Det følger af RL § 26, stk. 2, 2. pkt. at revisionshonoraret ikke må være betinget af 

yderligere ydelser end honorar. Hvordan mener du, at revisor kan fastholde sin 

uafhængighed, når revisor umiddelbart overtræder RL § 26, stk. 2, 2. pkt.? 

Man kan aldrig betinge revisionshonoraret af andre ydelser, fordi du ikke som revisor har krav på 

at få ekstraydelser, idet det så vil være en betingelse. I stedet forventer revisorerne, at der vil 

medfølge en række ekstraydelser, hvilket nogle også har tilkendegivet offentligt. 

Revisorernes forventning eller forhåbning om ekstraydelser er derfor ikke i ordets forstand en 

betingelse. Jeg mener dog samtidig, at den praksis er helt forkert, når revisor giver et 

revisionstilbud i forhåbning om at få adgang til at levere rådgivningsydelser til kunden. 

 Hvad er din holdning til forordningens omfang i forhold til, hvilke revisionskunder 

som er omfattet? 

o Nogle mener, at grænsen bør sættes hos klasse D, C(Stor), C(lille), B eller alle 

underlagt revisionspligt – hvad tænker du om det? 

Jeg synes i hvert fald, at forordningen kan omfatte alle klasse D-virksomheder. Det er svært at 

definere, hvor grænsen går for virksomheder af offentlig interesse. Er det kun børsnoterede 

virksomheder, offentlige virksomheder eller alle store virksomheder? 

Jo større virksomheder, desto større revisionshonorarer og jo større er chancen for, at revisors 

uafhængighed udfordres. 

o Hvad er årsagen til, at du ikke sætter grænsen længere nede, såsom for Store 

C’er? 

Det kunne også have været store C’er, men det er lidt svært for mig at sætte en præcis grænse for, 

hvilke virksomheder som skal være omfattet. Derfor kunne jeg også forestille mig en situation, 

hvor store C-virksomheder var med, men jeg mener som udgangspunkt, at det er lovgivernes 

opgave at fastsætte grænserne for, hvem der skal omfattes af reglerne. Grænsen bør bare ligge et 

sted, hvor der er rimelig fornuft i det, således at man prøver at undgå nogle af de sager, som har 

kritiske for revisorerne i de seneste år, ligesom revisionshonorarerne og kvaliteten skal op så det 

sikres, at medarbejderne oplæres til at være opmærksomme og forholde sig kritisk. 

 Hvad ser du som omkostningerne ved den priskonkurrence som revisionsmarkedet 

er genstand for i øjeblikket? 

o Har man haft for stort fokus på at udføre revisionen ud fra tjeklister? 
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I den sidste del af perioden hvor jeg var revisor, blev det mere og mere udpræget, at man 

reviderede ud fra tjeklister. 

Omkostningen herved var, at det blev gjort ekstremt svært for den underskrivende partner at 

sikre, at kvaliteten var i orden ned igennem revisionen. Tjeklisterne giver et godt overblik, men 

det gør også, at man mangler noget underliggende dokumentation, og revisionen kan komme til at 

fremstå som ”snakkerevision” i stedet for kontrol. 

o Med mit kendskab til revisionsmarkedet, så er der en stigende tendens til, at 

yngre og mindre erfarne medarbejdere udfører arbejde, som revisorer på 

højere niveauer tidligere udførte – hvad tænker du om det? 

Det kan jeg godt genkende fra nogle af de virksomheder, hvor jeg som bestyrelsesmedlem er 

kommet ret meget med i det daglige. Her har jeg konstateret, at revisionsteamet ofte er nogle unge 

og forholdsvis uerfarne medarbejdere der er alene og som ikke har den nødvendige daglige 

sparring og støtte fra en erfaren revisor, som sikrer, at de er i stand til at forholde sig kritisk og 

derfor fanger eventuelle signaler der antyder, at der er noget galt i virksomheden. 

o Når du som bestyrelsesmedlem observerer sådan et tilfælde – er det noget, 

du påpeger over for revisor? 

Jeg har i enkelte tilfælde overfor den ansvarlige revisionspartner påpeget, at det er meget unge 

medarbejdere og spurgt ind til, om de er i stand til at varetage opgaven. Den ansvarlige partner 

har overfor mig givet udtryk for, at det var hans opfattelse, at teamet var i stand til at løse opgaven 

betryggende. 

Man stiller fra start krav til revisionsteamet. 

I den udbudsrunde som jeg netop har været igennem, stillede den vindende revisionsvirksomhed 

med det klart stærkeste revisionsteam i form af bl.a. en statsautoriseret manager, der aktivt ville 

deltage i revisionsteamet i modsætning til alle de andre revisionsvirksomheder, hvor det daglige 

revisionsteam var bemandet med yngre og mindre erfarne medarbejdere. Dette var en vigtig 

parameter i valget af revisor.  

o Hvordan mener du, at revisorerne argumenterer for, at de kan holde 

timeforbrug og pris, uden at det samtidig påvirker deres uafhængighed og 

kvalitet, når de umiddelbart overtræder revisorloven? 
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Jeg spurgte faktisk direkte den vindende revisionsvirksomhed, om hvordan de kunne få deres 

revisionstilbud til at hænge sammen. Deres svar var, at de ønskede at investere 1.000 timer i at 

komme ind i virksomheden og så gennemføre en effektiv revision. På den måde, mente de godt, at 

de kunne få det til at hænge sammen. Med min erfaring så kan det ikke lade sig gøre. Ikke med den 

virksomheds størrelse, omsætning, antal medarbejdere og virksomhedens systemer taget i 

betragtning. Det vil simpelthen ikke kunne lade sig gøre. 

Når jeg har spurgt gamle kollegaer indrømmer disse dog også, at de har svært ved at få 

økonomien i revisionen til at hænge sammen. 

o Hvad, mener du, bliver konsekvensen ved dette? 

Det er mit indtryk, at revisorerne er meget fokuseret på toplinjen ved at vækste på omsætning, og 

så håber man på at få bundlinjen med senere. Sker det ikke, og sagerne derfor ikke løber rundt, så 

ser man, at revisor i stedet forsøger at indhente det tabte ved at sende ekstraregninger med alle 

mulige forklaringer, hvilket blot giver et ekstra irritationsmoment for kunden, hvis der er fast 

tilbud på revisionen.   Det kan gå ud over kvaliteten af arbejdet f.eks. kan revisor i 

planlægningsarbejdet overse/fravælge revisionshandlinger der burde være fokuseret mere på, og 

der kan blive lagt pres på medarbejderne, hvorved væsentlige fejl og mangler ikke afdækkes. 

o Hvordan hænger det sammen med kravet til sammenhængen mellem 

timeforbrug, pris og kvalitet? (RL § 26, stk. 2, 1. pkt.) 

Efter min mening giver revisorerne helt klart nogle tilbud på revision, som ikke kan hænge 

sammen. Da jeg var i Arthur Andersen, tog vi faktisk en beslutning at komme af med alle 

revisionskunder, der på koncernniveau havde et honorar på under 100.000 kr., fordi vi 

simpelthen ikke kunne udføre den kvalitetsmæssigt forsvarlige revision som vi havde besluttet 

skulle være vores standard for et mindre honorar, og det kunne ikke gennemføres for mindre 

virksomheder. 

Det er internt i branchen, at problematikken opstår, idet revisorerne underbyder hinanden, fordi 

man håber på at kunne sælge nogle ekstraydelser, hvis man får revisionen. Revisorerne bør 

arbejde intenst internt i branchen for at blive enige om, at man i fremtiden ikke som tidligere skal 

underbyde hinanden. Dette kunne eventuelt ske ved, at der blev enighed om, at tilbud og næste 

års forventede revisionshonorar skulle specificeres på medarbejdertyper, budgetterede timer og 

satser, og at for hvert års gennemførte revision skulle laves en budgetopfølgning med 

kommentarer, der skulle tilgå kunden. På denne måde ville ”gamle” kunder der måske betaler for 
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de nye kunders underdækning måske kræve en revurdering af samabejdet og man kunne håbe på, 

at det med tiden blev udjævnet, så kvaliteten af revisionen blev bedre og at der blev en bedre 

sammenhæng mellem kvalitet og honorar. 

Nu er jeg ikke så tæt på branchen længere, men umiddelbart tjener revisorerne det samme, måske 

lidt mindre end man har gjort tidligere. Revisors anvendelse af IT-redskaber har derimod gjort det 

muligt at effektivisere revisionsprocessen og udnytte information fra tidligere år. Men det er 

alligevel min opfattelse, at det ikke er muligt for revisor at udføre revisionen med de priser som 

tilbydes for øjeblikket, fordi de i realpriser er lavere end de var tidligere. Jeg tror simpelthen ikke 

på, at det kan lade sig gøre at udføre en ordentlig revision med de nuværende honorarer, ligesom 

virksomhederne i dag er blevet mere komplekse, hvilket gør, at revisor skal ind og undersøge 

mere end tidligere.   

 Er det dit indtryk, at revisorerne har brugt revisionen som en adgangsbillet til at 

udføre ikke-uafhængige rådgivningsydelser – har det slækket kvaliteten i revisors 

arbejde og mulighed for at agere uafhængig? 

Ja, det mener jeg, at man langt hen af vejen har. Branchen er præget af, at man er meget fokuseret 

på ikke at miste omsætning. Det er klart mit indtryk de steder, hvor jeg sidder i bestyrelsen, at det 

betyder noget for kvaliteten. De protokoller, jeg modtager, er ofte fyldt med stavefejl, slåfejl og 

årstal, som ikke er rettet. Sådan noget så man altså ikke tidligere. Herudover har jeg i enkelte 

tilfælde måttet informere revisor om uregelmæssigheder, som ikke umiddelbart var afdækket i 

revisionen. 

 Er det dit indtryk, at revisorerne har slækket på kvaliteten i deres revision ved at 

udføre den ud fra tjeklister? 

Jeg tror ikke, at revisorerne slækker på kvaliteten bevidst. Jeg tror, revisorerne har lavet tjeklister 

for at skabe overblik og effektivisere revisionen, og det fungerer også, hvis medarbejderne er obs 

på alt det, som de skal være obs på. Problemet opstår, når medarbejderne ikke hele tiden er 

opmærksomme på det, de skal være opmærksomme på, og derfor kun får forholdt sig til de dele, 

de kan få til at stemme, så de kan få tjekket af på listen, og derved ikke reagerer på signaler på fejl 

of mangler. 

Jeg har set mange af eksempler på, at medarbejderne har sat tjekmærke ved bilag, som var 

forkerte. Typisk sker det, når medarbejderne bliver overladt til sig selv. Det er langt mere 

sandsynligt, at det bliver gjort rigtigt, hvis den ledende medarbejder sørger for, at revisionsteamet 
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sidder i samme lokale, således at medarbejderne nemt kan spørge mere erfarne medarbejdere, 

når de ikke helt forstår et bilag. Det er vigtigt, at de erfarne medarbejder viser interesse og 

opmuntrer medarbejderne til at være opmærksomme og spørge hvis der er noget de er i tvivl om. 

Det er derfor modsat mit indtryk, at i tilfælde hvor der ikke er en ledende medarbejder, som de 

kan tale med, jamen så accepteres bilagene nemmere, fordi beløbet stemte. 

Der er også historier om, at medarbejdere skal arbejde i fritiden, fordi der er nogle budgetter og 

nogle tilbud, som man skal overholde, dette kan let medføre, at man springer over, hvor gærdet er 

lavest. 

Jeg har personligt i forbindelse med en lageroptælling overværet en statsautoriseret revisor, som 

havde udvalgt en stikprøve med meget dyre elementer som ikke stemte, udvælge anden i stedet. 

De pressede honorarer gør, at det koster dyrt på sagen, når man finder fejl, for så skal man til at 

følge op på dem efterfølgende og udvide revisionen, og det kan sagerne ikke holde til. Derfor 

mister revisor mange gange fokus på uoverensstemmelser og fokuserer primært på, at deres 

stikprøver stemmer.  

 Hvordan vil du mene, at man skal sikre, at revisorerne ikke hopper over, hvor 

gærdet er lavest i sit arbejde? 

Jeg ser kun den mulighed, og det er, at honorarerne skal op, og der skal fokuseres på personlig 

træning og oplæring af medarbejderne. 

Der skal også være en vilje og forståelse for, at konstateres der fejl, så kommer det til at koste 

mere at blive revideret. Ofte er problemet, at kunderne bliver utilfredse, hvis man finder fejl, for 

så skal revisionen udvides og kunden får ofte en ekstraregning. Det er derfor vigtigt, at også 

kunderne får en forståelse for, at der er omkostninger ved, at tingene ikke hænger sammen fra 

deres side. 

 Oplevede du i din tid som revisor, at kunderne følte, at de fik andet end blot din 

underskrift på deres regnskab for dit honorar? 

Det var både og. Enkelte kunder skulle bare have deres regnskab revideret – det var som regel 

dem, der ikke var interesserede i at ændre eller få afdækket eventuelle fejl, mangler eller 

uoverensstemmelser. Andre tog gerne dialogen op og betragtede det som et kvalitetsstempel at 

blive revideret og udfordret og rettede til, hvis der var fejl og mangler. Men ingen synes jo, at det 
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er sjovt at få en ekstraregning, når der skal foretages en udvidet revision, fordi man finder fejl og 

mangler.  

Det er dog min opfattelse, at stort set alle mine kunder opfattede mig som meget engageret og 

interesseret i at yde et professionelt revisionsarbejde til gavn for kunderne og deres fremtidige 

udvikling. 

 I høringssvarene er det udtrykt, at der er forskere som mener, at honoraret fra en 

enkelt revisionskunde maksimalt må fylde 10 % af den enkeltes revisionspartners 

portefølje – hvad tænker du om det? 

Forskernes forslag kan ikke lade sig gøre – hvem skal så revidere de store virksomheder? 

Revisionshonorarerne er så store hos de største virksomheder, at de er umuligt kun at fylde 10% 

af den enkelte revisionspartners portefølje. Det er helt umuligt, det kan simpelthen ikke lade sig 

gøre.  

Det, man i stedet kunne gøre, var, at de i de partnerdrevne virksomheder valgte at dele 

overskuddet lige, så man fjerner fokus fra partnerne på at kæmpe mod hinanden om, hvem der 

genererer mest omsætning og derigennem får mest indflydelse på revisionsvirksomheden. Det ser 

man fx i nogle advokathuse, hvor man på den her måde sikrer, at den bedste advokat i huset bliver 

sat på jobbet og alle samtidig arbejder i samme retning. 

Ligedelingssystemet forudsætter dog, at der skal være tillid partnerne imellem. Den enkelte 

partner skal have tillid til, at det er okay, at ens omsætning varierer fra år til år. Det er derfor 

vigtigt, at partnergruppen er homogen, har tillid til hinanden og føler sig ligeværdige. Det bliver 

naturligvis sværere desto større revisionsvirksomheden er. 

Jeg mener ligedelingsprincippet vil være med til at sikre, at en revisionspartner i større grad vil 

turde miste/dele sine store kunder, fordi den øvrige del af partnergruppen vil være interesseret i 

at hjælpe den givne partner med at løfte opgaven og  at få nye opgaver. Ved f.eks. intern 

overdragelse af kunder til andre partnere sikres muligheden for større kundetilfredshed og –

loyalitet. Jeg har oplevet, der hvor jeg selv har været, at partnerne har haft så stort fokus på sin 

egen kundeportefølje, at partnerne internt i virksomheden har konkurreret mod hinanden om den 

samme kunde.  

 Hvad ser du som omkostningen ved, at der er intern konkurrence om kunderne? 



Side 113 af 126 
 

Jeg tror, det påvirker revisors uafhængighed og kvalitet, men også arbejdsglæde og tillid til 

systemet, fordi det ikke er særlig sjovt, at konkurrere internt om de samme kunder. Der er heller 

ikke nogen garanti for, at den bedste mand bliver sat til jobbet. 

Der er også masser af eksempler på, at partnerne internt har bekriget hinanden.   

Herudover kan det påvirke både kundetilfredsheden og – loyaliteten. 

 Har du i dit virke som autoriseret revisor eller i dit efterfølgende virke oplevet, at 

man kan påvirke revisors påtegning? 

Ja, det sker. 

o Hvad, tror du, er årsagen? 

At ledelsen påvirker revisors påtegning behøver ikke nødvendigvis at være negativt. Bliver 

kunderne rigtig vrede over revisors påtegning, så sker det nogle gange, at der bliver ændret på 

det. Jeg har dog aldrig selv gået med til dette i min tid som autoriseret revisor. Jeg er i stedet 

internt blevet tvunget til i protokoller at formulere budskaber på en måde, så man ikke 

klokkeklart kunne forstå, hvad det var, at jeg ville kommunikere, men påtegninger har jeg aldrig 

ændret på. 

Jeg havde en sag, hvor jeg afgav en påtegning med en del forbehold og supplerende oplysninger. 

Der drøftede jeg formuleringen med en kollega for at få budskabet frem på den rigtige måde. På 

den måde havde vedkommende indflydelse på min påtegning, men i sådant et tilfælde, mener jeg, 

kun det er en fordel. 

Det seneste eksempel, jeg har, er fra i år, hvor jeg som bestyrelsesmedlem selv var inde og 

kommunikere med revisor i forbindelse med formuleringen i revisionspåtegningen. Det mener jeg 

til gengæld kun, at den blev bedre og skrappere af.   

 Har du i dit virke som underskrivende revisor oplevet, at dit revisionsnetværk har 

presset dig til at ændre din udtalelse om en virksomhed for at bevare 

kundeforholdet? 

o Hvis ja: hvordan er dette kommet til udtryk? 

En påtegning eller en protokol skal indeholde det, den skal indeholde – det kan der ikke laves om 

på. Det, man i stedet mange gange gør, er at skrive budskaberne så utydelige og så meget mellem 

linjerne, at regnskabslæser ikke forstår det. Det, synes jeg, er et problem. Konsekvensen ved det 
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er, at det bliver nemmere at få protokollen igennem hos kundens bankforbindelse og øvrige 

kreditgivere, som ønsker at læse protokollen.  

Jeg er internt blevet tvunget til i protokoller at formulere budskaber på en måde, så man ikke 

klokkeklart kunne forstå, hvad det var, at jeg ville kommunikere. 

Man skal modsat også passe på, at det ikke bliver skrevet så hårdt, at det kommer til at skade 

virksomheden unødigt hårdt, hvis kreditgiver skal havde adgang til protokollen. Løsningen var 

ofte tidligere, at man i protokollen henviste til et management letter, som kun var til ledelsen, 

hvor man beskrev de kritiske bemærkninger, som man ikke ønskede skulle medtages i en 

revisionsprotokol, som udenforstående i en eller anden forbindelse ville kunne få adgang til f.eks. 

bankforbindelser m.fl. Til gengæld havde bestyrelsen mulighed for at bede om at se det omtalte 

management letter. 

 Siden finanskrisen har der løbende kommet sager frem, som giver indtryk af, at 

revisor er tilbageholdene med at kritisere ledelsen – hvad mener du er årsagen til 

det? 

I nogle af de sager som er kommet frem, der mener jeg simpelthen, at det er grådighed hos 

revisor. De seneste års to største sager: IT-Factory og Genan, der mener jeg helt klart, at det er 

grådighed hos revisionspartnerne, der er årsagen. Det er konsekvensen af, at 

revisionspartnerne  beskytter deres kundeporteføljer dels for at bevare image, indflydelse og 

andel i overskudsdelingen. 

 Er det din vurdering, at brodne kar i branchen er et problem for branchen, dens 

tillid og troværdighed og i givet fald på hvilken måde? 

Jeg tror ikke, at der er så mange brodne kar, som bevidst forsøger at snyde. Der er selvfølgelig 

brodne kar i branchen, det kan nok aldrig helt undgås, men det er efter min opfattelse kun meget 

få.  Det er i stedet min oplevelse fra de sager, som jeg har været ind over, at revisorerne 

simpelthen ikke er opmærksom på problemerne. Dette skyldes igen den manglende uddannelse af 

revisions medarbejderne, de pressede honorarer og frygten for at sige fra, der evt. kan betyde, at 

kunden vælger en anden revisor. Det er efter min mening på disse områder, der skal sættes ind 

hvis branchen skal genvinde dens tillid og troværdighed. 

 Hvad, tror du, er årsagen til, at revisorerne ikke fanger de fejl, der er i revisionen? 
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Jeg tror, det er fordi, at det går for stærkt, den personlige uddannelse af medarbejderne er 

nedprioriteret, den daglige tilstedeværelse af en erfaren revisor mangler, og revisorerne er 

pressede pga honoraret, når de udfører revisionen. 

 Hvordan mener du, det bør sanktioneres, når revisor sjusker og/eller laver fejl i sit 

arbejde?  

Efter min mening skal det hele vendes til, at revisionshonorarerne skal sættes op, så der bliver tid 

og honorarer til at uddanne medarbejderne og udføre en kvalitetsmæssigt forsvarlig revisionen. 

Jeg er ikke af den opfattelse, at sanktioner er en løsning. 

 Bør det være nemmere at miste sin godkendelse? 

Ja, det mener jeg. I de tilfælde hvor der begås grove overtrædelser bør revisor miste sin 

godkendelse hurtigere end tilfældet er i dag. Der er tilfælde, hvor den samme revisor gang på gang 

foretager grove overtrædelser før godkendelsen fratages. 

o Hvis ja: Hvad bør grænsen være? 

Jeg kan ikke sige, hvor grænsen nøjagtigt skal være. Jeg synes ikke altid, der er sammenhæng 

mellem nogle af de sager, hvor revisor bliver dømt, og de sager hvor revisor ikke bliver dømt. 

Der har igennem de seneste år, været mange virksomheder som er gået konkurs, uden at revisor 

har tilkendegivet den usikkerhed i sin påtegning. Nogle gange har revisor været helt uden skyld, 

mens revisor i andre tilfælde har vidst det i årevis, at virksomheden havde problemer med at 

overleve.  

Jeg mener dog, at revisor skal miste sin godkendelse f.eks. i forbindelse med overtrædelse af 

habilitetsreglerne. 

o Er det fair, at aktionærerne og kreditorerne går efter revisor, når det er 

ledelsen som har ført revisor bag lyset, som det fx kan være sket i IT-Factory, 

OW Bunker og Nordisk Fjer? 

Ja, det synes jeg. Hvordan skal revisor lade sig blive ført bag lyset af ledelsen, så er vi inde på 

snakkerevision og tjeklister igen – det er jo ikke kontrol. Revisors opgave er at gå ind og 

kontrollere de oplysninger, som man får fra ledelsen. Kontrollerer revisor de oplysninger, og 

konstateres det, at de ikke er rigtige, så skal alle alarmklokker ringe og revisor har pligt til at 

reagere. Hvis ikke revisor har reageret og aktionærer og kreditorer har baseret deres tillid til 

selskaberne på baggrund af blanke revisionspåtegninger, bør revisor kunne stilles til regnskab for 
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sit arbejde, ellers giver det ikke mening, at revisor betegnes som ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant”. 

Mange tak 

Christian 

 

8.5. Bilag 5: Godkendt referat – Carsten Høj Hansen 

Hej Christian 

OK til den nye udgave – Held og lykke med opgaven. 

Hilsen 

Carsten 

------ 

Hej Carsten, 

Endnu engang stor tak, fordi du ville hjælpe mig med mit speciale. 

Jeg har på baggrund af mine lydoptagelser udarbejdet nedenstående referat så tro mod dine 

udtalelser som muligt. 

Vil du gennemgå, evt. rette hvor du synes nødvendigt og godkende? 

 

Referat af interview med Carsten Høj Hansen 

         Vil du som indledning præsentere dig selv i form af navn, job, uddannelse m.m. 

Navn: Carsten Høj Hansen 

Partner i Deloitte (1998) 

Statsautoriseret revisor (1994) 

Ansvarlig for uafhængighed i Deloittes Risk-afdeling. 
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         Uafhængighed – hvad forstår du ved begrebet uafhængighed? 

Uafhængighed kan beskrives som en dukkefører – du er fri i din vurdering, og du har ingen 

egeninteresse i det du udtaler dig om – du er fri.  

Der er dog grader af uafhængighed, forstået på den måde, at en intern kvalitetssikring aldrig kan 

være 100 % fri kvag, det fælles tilhørsforhold til Deloitte. Vi er ekstremt opmærksomme på, at der 

ikke bliver sendt noget ud af huset, som ikke lever op til såvel revisionsstandarderne som vores 

egne kvalitetsstandarder.  

         Hvad skal den nye revisor kunne, sammenlignet med en revisor for 10 til 20 år 

siden? 

Vi kan i dag få nogle ting frem ved at benytte os af IT-redskaber som vi ikke tidligere var i stand til. 

På den måde kan vi hurtigere og mere sikkert udtale os, om virksomhedens interne kontroller 

fungerer, fordi vi kan teste en langt større del af populationen. Vi skal dog fortsat teste bilag 

manuelt for at kunne forholde os kritisk til indholdet af bilagene.  

Det er min forventning, at IT redskaberne vil overtage langt mere af det manuelle arbejde 

fremadrettet, hvorfor vi vil opleve, at der i fremtiden bliver brug for færre revisorer. De revisorer 

som er i branchen bliver til gengæld langt mere kompetente. De skal hurtigt kunne sætte sig ind i 

virksomhederne, og forstå hvordan alle de tilgængelige systemer skal aktiveres for at foretage en 

bedre revision, men også for at give det bedst mulige output til vores kunder. 

Det er her vores udfordring, hvordan vi skal sikre, at vores medarbejdere for den bedst mulige 

oplæring. En revisor kan ikke leve på at være den bedste til at revidere omsætning - de skal kunne 

det hele. 

         I et hus som Deloitte med både revisorer og konsulenter - hvordan sikrer I, at 

fortrolig information ikke bliver delt internt i huset? 

På sager med fortrolig information sikrer vi os ved, at det kun er de medarbejdere på teamet som 

har adgang til kundens elektroniske sags arkiv. Vi har ikke låse på skabene herinde, men det vil 

være bortvisningsgrund, hvis en medarbejder bliver fanget i at rode i andre teams kundemapper 

uden en fornuftig grund. 
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I sager, hvor risikoen for læk af fortrolig viden er tilstede finder vi decideret et kontor til teamet 

ude i byen, således de er helt adskilt fra resten af huset.  

         Hvordan oplyser I brugerne af regnskaberne om jeres interne 

sikkerhedsforanstaltninger, når alle partnere er indehavere, og hvad har praksis 

været hidtil? 

Det oplyser vi ikke regnskabsbrugerne om – det forventes der af os. 

         Hvad oplever du som det væsentligste element, når en kunde skal vælge revisor? 

Honorar/kvalitet/kemi ect. 

Jeg tror, at det er kemi. Ser man på de 4 store revisionsvirksomheder, så er det jo næsten den 

samme revisionsydelse, som vi leverer, så det skal derfor være noget andet. Det er vigtigt for 

kunderne, at vi kan leverer den fornødne kvalitet og en revision som belyser nogle forhold, som 

virksomheden kan arbejde videre med. Herefter tror jeg, at det er kemien imellem virksomheden 

og den enkelte revisor som er afgørende. 

         Er det din vurdering, at brodne kar er et problem for branchen, dens tillid og 

troværdighed og i givet fald på hvilken måde? 

o   Hvordan mener du det bør sanktioneres, når revisor sjusker og/eller laver fejl 

i sit arbejde?  

Der er nogle revisorer som ikke er dygtige nok, og jeg synes godt, at vi kunne være hårdere ved 

dem. Vi har ikke været gode nok i branchen til hurtigt at fratage brodne kar deres autorisation.  

         Nogle mener, at bødestørrelserne for revisor er for høje – hvad mener du om det? 

Personligt forstår jeg ikke, hvorfor man ønsker at sætte bødestørrelserne ned til det der 

sammenlignes med hos advokaterne. Jeg er enig med formanden for revisortilsynet som udtalte til 

Berlingske, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant og kan han ikke finde ud af det, så 

skal det koste ved kassen. 

         Bør det være nemmere at miste sin godkendelse? 

Med revisortilsynet har man fået ryddet op i ”mange af de” brodne kar som der har været. Mange 

af dem som er blevet fanget af tilsynet, har valgt at forlade revisionsbranchen, hvilket også er til 

det bedre.  
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         Der stilles fra FSRs side større og større krav til revisorernes arbejde i form af 

uafhængighed, kvalitet og dokumentation, samtidig med at priserne på revision 

falder år efter år. Hvad gør I mere effektivt for at kunne levere højere kvalitet for 

lavere honorar? 

Vi har konstateret, at vi i de seneste år ikke har vundet nogle revisionssager som følge af et stort 

prispres. Vi vil ikke være en del af det prispres som vi oplever på markedet lige nu, fordi det vil 

betyde, at vi gravede vores egen grav.  Det er egentlig trist. Forordningen er også til for det gode – 

der er fokus på revisors uafhængighed og revisionens kvalitet. Det er vores håb, med det øget 

fokus på revisionskvaliteten, at kunderne også forstår, at det koster penge at få foretaget en 

revision af god kvalitet.  

Det er mit håb for de store revisioner, at der fra EUs side kommer fokus på, at det vi som revisorer 

foretager os er vigtigt, og der derfor bliver stillet krav til kvaliteten. Er kvaliteten ikke i orden, går 

det ud over vores troværdighed og vores brand. 

De skærpede regler har så også fået den betydning, at der også er mange af de små virksomheder, 

som vi helt er holdt op med at revidere i erkendelse af, at den øgede sikkerhed ikke står mål med 

hvad det koster at blive revideret. Det har så reguleret sig på den måde, at vi som alternativ har 

fået nogle andre former for erklæringer som vi i stedet kan tilbyde. 

         I jeres gennemsigtighedsrapport for 2014/15 skriver I, at en 

revisionspåtegning/erklæring skal gennemgå en intern kvalitetssikring. Hvordan 

sikrer I jeres uafhængighed, kvalitet samt at jeres gennemgang sker uden skelen til 

det honorar som virksomheden ligger hos Deloitte eller den prestige som følger 

med en sådan kunde? 

Ingen af Deloittes op mod 50.000 opgaveaccepter kan forlade huset, uden først at Risk-afdelingens 

IT-systemer har screenet opgaverne ud fra en risikobetragtning som f.eks. børsnoteret 

virksomhed, PIE-virksomhed, udenlandsk ejet, stor, høj risiko. Observeres en af de nævnte 

risikofaktorer, går opgaven videre til Risk-afdelingens 8 medarbejdere, hvor det vurderes om 

opgaven kan påtages på grund af risiciene, men også meget tit med fokus på om den kan anfægte 

vores uafhængighed. Derfor går der en hel del ressourcer og manpower med, at styre opgaverne 

og være sikker på, at vores uafhængighed ikke kan anfægtes inden vi siger ja. 
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Alle opgaver i Deloitte risikoklassificeres allerede i godkendelsesforløbet. For opgaver med 

forhøjet risiko indsættes der en ekstra kvalitetsgennemgang, siger Deloittes interne regler, at en, 

som intet har med opgaveløsningen at gøre, intet har med kunden at gøre, og som er fagligt 

kompetent, skal gennemgå rapporten og dens væsentligste dokumenter og herefter konkludere 

om opgaven kan sendes ud, ja eller nej. Først efter den godkendelse kan det endelige produkt 

sendes ud.  

I forbindelse med opgaveaccepten fokuseres der på opgaverisikoen i form af vores uafhængighed 

samt en forretningsmæssig synsvinkel, mens det ved opgavens afslutning er kvaliteten som især 

er vigtig. 

         Hvordan sikrer i, at kritiske bemærkninger ikke bliver holdt tilbage for at bevare 

kundeforholdet? 

Står vores team ude i marken og finder noget i sin revision som gør partneren ekstremt kritisk 

overfor kunden, så er det et krav at vedkommende konsulterer internt. I de her situation bliver 

partneren typisk meget fokuseret på det kritiske, mens det kan være svært samtidig at se det i et 

større perspektiv. Det er her vores opgave i risk, at hjælpe partneren med at formulere budskabet, 

hvis muligt, på en måde så budskabet kommer frem, ”men mindre kritisk”. Det er en balancegang 

som kan være svær at mestre for teamet, når de bliver grebet af situationen.  

Lige netop derfor er det et krav I Deloitte, når der kan være fx going concern problemer, at man 

går til risk, så partneren ikke står alene om vurderingen. Og der bliver brugt ekstremt mange 

interne timer på, at diskutere, hvordan vi kan formulere det. Den gode revisor kommer jo ud med 

sit kritiske budskab, måske ikke skrævet så skarpt, men får sit budskab igennem på en måde så 

kunden nikker anerkendende til indholdet – det er den gode revisor. 

         Hvordan står partneren selv i huset, hvis han/hendes sag bliver en skandale, og 

vedkommende havde fulgt Risk-afdelingens anbefalinger. 

Har partneren ikke konsulteret Risk og der kommer en sag ud af det, så står du skidt stillet. Det er 

næsten det værste som kan ske herinde, det er, at du ikke konsulterer, hvis du sidder med et 

problem. ”Det er afgørende, at vi løfter i flok.” Kommer der en sag, hvor alt er gjort efter bogen, så 

er det os alle det rammer. Det er ikke alene den underskrivende partners navn som står på 

regnskabet, men også Deloittes navn.  
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Jeg har nu aldrig set det, men skulle det ske, at den underskrivende partner er uenig i måden 

sagen bliver håndteret på, så har partneren altid muligheden for selv at fratræde opgaven. 

         Hvordan hænger uafhængighed, honorar og kvalitet sammen? 

Den primære sikring sker allerede i acceptfasen, fordi den enkelte partner ikke kan påtage sig en 

opgave uden, at den har fået en risk godkendelse af, at honoraret er rimeligt til at sikre den 

fornødne kvalitet i opgaven og der samtidig ikke er noget i opgaven som anfægter vores 

uafhængighed. Det er derfor ikke muligt at køre et sololøb fra den enkelte partners side. 

         Hvad er omkostningerne ved den priskonkurrence som revisionsmarkedet er 

genstand for i øjeblikket? 

Nogle af de opgaver som vi har vundet på det seneste skyldtes ikke, at vi var de billigste. Kunderne 

har lagt vægt på nogle af de andre ting også. Det er jo ikke prisen, vi skal overleve på som branche. 

I stedet for at konkurrere på prisen forsøger vi i stedet at benytte nogle af vores andre værktøjer 

til at se kunden på en skæv måde, og derigennem give et output til kunden, som er andet en blot 

vores revisionserklæring. 

         Med mit kendskab til revisionsmarkedet, så er der en stigende tendens til at yngre 

og mindre erfarne medarbejdere udfører arbejde, som revisorer på højere niveauer 

tidligere udførte – hvad tænker du om det? 

Det synes jeg ikke, at jeg har hørt. Det er umiddelbart mit indtryk, at det er lige omvendt. Men 

overordnede hører jeg, at vores medarbejdere har meget travlt – næsten for travlt faktisk. 

o   Hvordan sikrer I jer, i tider, hvor medarbejderne er meget presset, at de ikke 

slækker på kvaliteten? 

Vi er meget opmærksomme på, at vi slider vores medarbejdere op, hvis de hen over 3 måneder 

har en arbejdsuge på 60-70 timer. I en normal sæson har medarbejderne 2-3 uger hvor deres 

arbejdsuge runder 60-70 timer, og jeg tror egentlig, at de synes det er meget sjovt, fordi det er en 

kortere periode.  

o   Hvordan hænger det sammen med kravet til sammenhængen mellem 

timeforbrug, pris og kvalitet? (RL § 26, stk. 2, 1. pkt.) 
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Ligesom andre brancher kigger vi også på vores opgavers dækningsgrad. Derfor er det ikke 

nødvendigvis et krav at sagerne kører rundt til kurs 100. 

       Med mit kendskab til revisionsfaget, er en anvendt metode til at få 

revisionsopgaverne til at løbe rundt, at forlange medarbejderne bruger sin fritid på 

at færdiggøre opgaven, når honoraret er opbrugt – er det en praksis som du er 

bekendt med? 

Jeg kender godt til det, og der er garanteret folk som gør det, men jeg ved ikke om det er benyttet i 

Deloitte. Jeg håber bestemt ikke, at der er nogle herinde, som tvinger medarbejderne til at udfører 

opgaverne som interessetid for at få sagerne til at kører rundt. Det er ikke menneskeligt. 

         Hvad er din holdning til den nye godkendte forordning Nr. 537/2014 i relation til, 

at I ikke som tidligere frit kan levere rådgivningsydelser til jeres revisionskunder af 

offentlighedens interesse? 

Vores holdning til forordningen er, at det er lovgiver som udstikker retningslinjerne, og så må vi 

forholde os til det. Vi ved godt hvad forordningen kommer til at indeholde, men vi er langt fra at 

kunne forstå tolkningen af noget af forordningens indhold. Der er derfor ikke nogen endnu som 

konkret kan udtale sig om konsekvenserne ved forordningen i forhold til adskillelsen mellem 

revision og rådgivning.  

I tilfælde af at forordningen skal fortolkes så hårdt som det står skrevet, så bliver konsekvensen, 

at de opgaver som vi ikke kan lave for vores egne kunder, kan vi så i stedet lave for vores 

konkurrenters. 

Bliver tolkningen af forordningen mindre skarp, kommer vi til at skulle bruge oceaner af tid og 

ressourcer på at sætte os ind i et helt nyt sæt spilleregler, og der er kun en til at betale for det – det 

er kunden. 

IFAC lavede en undersøgelse af sine egne uafhængighedsregler ”Code og ethics” som blev 

offentliggjort sidste sommer, hvor man kom frem til hvordan reglerne kunne styrkes i EU. Jeg er 

ærgerlig over på alles vegne, at man fra EU's side valgte at udforme et helt nyt sæt regler i stedet 

for at stramme lidt op, hvor IFACs rapport kom frem til nogle få forbedringsforslag og kører 

videre med det regelsæt i stedet. 
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         Hvad skal der til for, at den gode revisor har mulighed for at vise overfor brugerne, 

at der er kvalitetsforskel mellem revisionsvirksomhederne? 

Det kunne eventuelt ske ved, at den gode revisor kunne fremvise over for kundens kreditorer, at 

vi ikke kun udføre revisionen, men at der også ydes noget ekstra service  uden for 

erklæringsområdet ved fx at assistere med kvartalsrapporter, afstemme indleveret 

bogføringsmateriale korrekt osv. Vi skal som branche ikke konkurrere på at levere en 

standardydelse til ingen penge, men vi skal kunne levere noget ekstra værdi ved siden af vores 

erklæring. 

Derudover ligger der også en skjult værdi i revisionsvirksomhedens brand. En 

revisionsvirksomhed med et stærkt brand, som står for kvalitet og troværdighed vil i sig selv være 

mere værd, end et regnskab fra en revisionsvirksomhed med et mindre stærkt brand.  

Det er vores oplevelse, at vi også vinder ”rene” konsulentopgaver hos ikke-revisionskunder på 

grund af vores brand og fordi vi er en revisionsvirksomhed som står for kvalitet, troværdighed og 

netop er offentlighedens tillidsrepræsentant. 

  Det følger af RL § 26, stk. 2, 2. pkt. at revisionshonoraret ikke må være betinget af 

yderligere ydelser end honorar. Hvordan kan I fastholde jeres uafhængighed, når 

jeres jobøkonomi hænger sammen på grund af de ikke-uafhængige revisionsydelser 

som i leverer i tillæg hertil og deraf umiddelbart overtræder RL § 26, stk. 2, 2. pkt.? 

Helt tilbage fra da jeg læste Cand.Merc.Aud, var det gængs revisionsteori, at det rent 

samfundsmæssigt ikke er særligt smart, at have en ”sur” revisor som kommer hvert eneste år og 

blot kritiserer alle de kontroller og systemer som ikke virker i virksomheden og så går igen. Hvis 

revisor kan kritisere virksomheden, skal det også være muligt for revisor, at komme med 

forbedringsforslag for at løse de udfordringer der er konstateret. Det går naturligvis lidt ud over 

uafhængigheden, men fra et samfundssynspunkt giver det større værdi, at revisor også kan 

rådgive sine kunder. 

Deloitte har selv lavet en undersøgelse af alle børsnoterede virksomheder i Danmark over, hvor 

meget rådgivningshonoraret fylder i forhold til vores store revisionssager. Det overraskede mig 

egentlig også selv, at vi kom frem til, at rådgivningshonoraret ikke udgjorde en større andel af det 

samlede honorar. Det er klart revisionshonoraret som fylder mest. 
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         KPMG’s direktør udtaler til Berlingske media: at der i markedet, har været tendens 

til at revisionen var lidt en adgangsbilet til et kundeforhold og derfor kunne vi tjene 

penge på andre ydelser – Er det en praksis som du er bekendt med og kan I 

bibeholde jeres uafhængighed, når jobøkonomien er afhængig af ikke-uafhængige 

rådgivningsydelser?  

Nej, jeg mener fortsat, at vi kan bibeholde vores uafhængighed, hvilket bliver underbygget af den 

måde partnerne i Deloitte bliver aflønnet på. Den enkelte revisionspartner bliver aflønnet for 

revisionen hos sine kunder, men ikke for salg af ekstraydelser. 

         I høringssvarene til forordningen er det udtrykt, at der er forskere, som mener, at 

honoraret fra en enkelt revisionskunde maksimalt må fylde 10 % af den enkeltes 

revisionspartners portefølje – hvad tænker du om det?  

Jeg har altid undret mig over, at man med de nuværende regler vurderer honoraret samlet for 

revisionsvirksomheden. Der er formentlig ikke nogen revisionshonorarer i Danmark som er så 

store, at de udfordrer os i den sammenhæng. Derfor kunne man undre sig over, at man ikke har 

valgt at lade reglerne drysse ned på hvert enkelt hoved i stedet.  

Vi styrer det, fordi vi skal drive en virksomhed med et brand og en troværdighed som skal gælde 

på den lange bane. Vi foretager derfor løbende porteføljereview af den enkelte partner, da vi ikke 

kan leve med, at en partner kun har en enkelt kunde. Vi er simpelthen bange for, at den partneren 

kommer i lommen på kunden og derfor bliver styret af det. En kunde må derfor ikke fylde mere, 

end at man godt kan sige nej. I et partnerskab som Deloittes, der er vi ikke stærkere end det 

svageste led. 

Men nej, jeg ser ikke nogen grund til decideret at skærpe reglerne på området, fordi jeg egentlig 

synes, at vi godt kan styrer det selv. 

         Siden finanskrisen har der løbende kommet sager frem, som giver indtryk af, at 

revisor er tilbageholdene med at kritisere ledelsen – hvad, mener du, er årsagen til 

det? 

Det er vel i sagens natur meget naturligt, at vi som revisorer er kritiske overfor ledelsen. Ledelsen 

er jo ofte født optimistiske og tror på tingene, ellers havde de vel ikke sat det i værk. Vi som 

revisorer tilgår tingene fra et mere dokumenteret og objektivt synspunkt, og derfor kommer de 
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her drøftelser mellem ledelsen og revisor. Går de her drøftelser skævt, så er det vigtigt at 

partneren netop går til risk for at søge konsultation, så vi fælles kan nå den afbalancerede dialog 

med ledelsen når der opstår problemer. På den måde forsøger vi også at tage brodden af 

problematikken i forhold til at revisor mister sin uafhængighed i tilfælde, hvor der opstår 

problemer med ledelsen.  

Jeg tror ofte at partneren selv ønsker at udtale sig endnu mere kritisk, end vi ender med at gøre, 

fordi der er så stor respekt omkring vores interne kvalitetskrav og de konsekvenser, der er 

forbundet med ikke at leve op til Deloittes retningslinjer og kvalitetskrav for den enkelte partner. 

Det er mit indtryk, at alle virkelig benytter sig af, at kunne drøfte deres udfordringer med os i 

Risk-afdelingen eller en dygtig kollega.  

TAK 

Christian 

 

8.6. Bilag 6: Godkendte citater – Lars Kiertzner 

Hej Christian 

Tak for det – og se mine rettelser skrevet ind i det fremsendte. 

Held og lykke med afhandlingen. 

Bh. Lars Kiertzner 

------ 

Hej Lars, 

Mange tak for vores snak sidst. Som aftalt efter mødet fremsender jeg, til din godkendelse, 

nedenstående citater, som jeg ønsker at medtage i min afhandling. 

Du er meget velkommen til at korrigere og/eller præcisere nedenstående citater. 

Kan revisor agere uafhængig af ledelsen som følge af, at ledelsen i praksis kan have stor 

indflydelse på valget revisor? 
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”Revisor har i sagens natur altid en latent honorarafhængighed, men det er 

revisionsvirksomhedernes opgave at styre, at honorarafhængigheden ikke bliver til en reel trussel. 

Efter min vurdering kan dette lade sig gøre, og også ved de store opgaver, der jo typisk løses i store 

revisionsfirmaer. I øvrigt indeholder forordningen i reglerne om revisionsudvalgenes rolle en 

safeguard, der skal sikre, at det også reelt bliver generalforsamlingen, der foretager valg af revisor.” 

Er der mulighed for at fortolke på forordningens indhold (Forordning nr. 537 (2014))? 

”Det er ikke plads til, at der nationalt kan tolkes på forordningens ”blacklist” over 

ikkerevisionsydelser, selv om dette ikke er det samme som at sige, at de er klare. Fremgår der ydelser 

såsom intern revision, som revisor ikke må levere til sine revisionsklienter, så gælder det for alle 

typer af ydelser indenfor intern revision. Forordningen overgår i mange sammenhænge alle andre 

tidligere reguleringer, der i større omfang har været principstyrede.” 

Hvordan er det muligt for revisor at kritisere ledelsen i lyset at prispresset på revisionsmarkedet i 

dag? 

”Det er selvfølgelig en udfordring for revisor, men revisorerne skal kunne håndtere 

honorarafhængigheden til klienten. Revisorerne skal kunne være ”ligeglade” med at miste en klient, 

det skal man være. I de store revisionshuse skal revisionspartnerens honorarafhængighed af sine 

største klienter imødegås af, at der internt i revisionshusene aftales, at partneren ikke bliver fyret 

eller mister en betydelig del af sin overskudsandel, selvom man mister sin største kunde, fordi kunden 

fx ikke er tilfreds med revisionspåtegningen. Det er vigtigt for, at den enkelte partner er tryg ved at 

turde miste en stor kunde.” 

På forhånd tak, og god dag J 

Christian 

------ 

Hej Lars, 

Tak for en behagelig samtale. 

Som aftalt over telefonen, har jeg vedhæftet mine overordnede spørgsmål i denne mail. 

Jeg ser frem til vores samtale fredag d. 11. september 

 God dag! 

Christian  




