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Executive summary 
This thesis contains an overview and examination of Danish listed companies’ establishment 

of Audit Committees. After the passing of the Danish Act on Registered and State-Authorised 

Public Accountants as a direct consequence of EU´s 8th Directive, it is now mandatory for 

listed companies to establish an Audit Committee, although via two derogations it is possible 

that the board of directors can take responsibility for the tasks of the Audit Committee. The 

objective of this examination is to highlight for which type of company an Audit Committee is 

relevant and objectively useful in a Danish context. Via information from 88 listed companies’ 

annual reports for Large- and Midcap companies the thesis seeks to define the need for Audit 

Committees compared to that of the Anglo-Saxon countries. 

 

Contributions to the Corporate Governance debate have mainly been influenced by the Anglo-

Saxon countries especially where Audit Committees are concerned. It is in this connection 

found relevant, based on descriptive statistics, to be able to place Denmark in an International 

Corporate Governance perspective. The descriptive part of the thesis encapsulates an 

explanation/examination of the structure of Danish conditions: Management, company, board 

of directors and share markets, and how these differ from those of the Anglo-Saxon countries. 

The descriptive section contains in addition a general description of the Audit Committees 

function and arguments for and against Audit Committees. In the thesis’ empirical study an 

overview can be seen of the factors which tend to define what type of companies that establish 

Audit Committees. 

 

A research result of the thesis is that the special Danish relation to Corporate Governance 

differs to that of the Anglo-Saxon countries, not least in the average size of the listed 

companies and their boards of directors and also ownership structure. The differences due to 

size in the empirical study were enforced and confirmed, as it is for the most part companies 

listed on Largecap that have established Audit Committees in addition to companies with large 

boards. On the other hand it could not be confirmed that ownership structure inclusive 

companies with split share classes, had any definite impact on the establishment of Audit 

Committees. In conclusion we can summarise that the major influence for a company’s 

decision to establish an Audit Committee is mostly based on company size.  

 

In this respect it is therefore seen as a sensible disposition that the rules of exception to the 

requirements relating to the establishment of Audit Committees, in the Danish Act on 

Registered and State-Authorised Public Accountants, are a flexible set of rules allowing for 

those companies who believe that Audit Committees can add no value to the company. 
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1. Problemformulering og metodevalg 

1.1 Indledning 

Debatten om revisionsudvalg er gennem de seneste år kommet højt på dagsordenen i danske 

børsnoterede selskabers bestyrelser, som et influeret element i et stærkt pres for god 

selskabsledelse. Denne udvikling afspejles i Corporate Governance debatten, der har 

medvirket til øget fokus på børsnoterede selskabers åbenhed og gennemsigtighed af kvalitative 

informationer over for selskabernes aktionærer og øvrige interessenter. Corporate Governance 

debatten har endvidere medført, at der er kommet betydelig mere fokus på børsnoterede 

selskabers bestyrelser, herunder på bestyrelsens rolle og funktion, som er en central forankret 

del af Corporate Governance. 

 

Begrebet Corporate Governance er primært udsprunget af den kommercielle debat omkring 

problemstillingen vedrørende adskillelse mellem ejerskabskreds og ledelse. Siden starten af 

90´erne er Corporate Governance debatten tillige blevet belyst og udbredt i forbindelse med 

diverse finansskandaler samt den nuværende globale finanskrise. Finansskandalerne medførte 

betydelige økonomiske tab, ikke mindst for aktionærerne. I disse skandaler har kendetegnet 

bl.a. været, at selskabernes ledelse kunstigt har forsøgt at påvirke det billede, som omverdenen 

havde af selskaberne. Fokuset efter finansskandalerne retter sig hurtigt til bestyrelsens 

funktion, og hvorledes denne har fastsat retningslinjer for at udøve kontrol med den daglige 

ledelse. I relation til skandalerne synes behovet for en uafhængig og kompetent bestyrelse at 

vokse og kan dermed anses som et yderst væsentligt element i Corporate Governance. 

 

Tiltagene efter finansskandalerne i USA og EU var forskelligartede. EU har inden for de 

seneste år lagt op til en selvregulering eller ”soft law” (Nørby, 2001:45), hvor tilgangen til en 

kodeks for god selskabsledelse er tilskyndet af ”følg eller forklar1” princippet, hvorimod USA 

indførte en detaljeret og omfattende lovregulering, Sarbanes Oxley Act. Formålet med 

tiltagende var i begge tilfælde at genskabe investors og øvrige interessenters tillid ved at styrke 

Corporate Governance, herunder åbenhed, uafhængighed, kontrol m.m. I Danmark blev det 

første egentlige bidrag til Corporate Governance debatten udarbejdet i Nørby-udvalgets 

                                                 
1 Begrebet ”følg eller forklar” (comply or explain) blev introduceret i 1992 ved Cadbury´s Code of Best Practices 
– Finansiel Aspects of Corporate Governance. 
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rapport2 i 2001. Nørby-udvalgets rapport fra 2001 blev senere hen revideret af en komité 

nedsat af København Fondsbørs og udkom i 20053 med et forslag til et sæt anbefalinger til god 

selskabsledelse. De mest markante ændringer i forhold til de tidligere udgivelser var 

anbefalinger om risikostyring og revision4. Afsnittet omkring anbefalinger til revision 

omhandler bl.a. interne kontrolsystemer, hvor bestyrelsen en gang årligt anbefales at 

gennemgå og vurdere de interne kontrolsystemer samt ledelsens retningslinjer herfor og 

overvågning heraf5. Det fremgår endvidere af anbefaling V.10, VIII.7 samt bilag A om 

bestyrelsesudvalg, at bestyrelsen kan etablere et revisionsudvalg til forberedelse af 

bestyrelsens behandling af regnskabs- og revisionsmæssige forhold, herunder til overvågning 

af kvaliteten af selskabets interne kontrolsystemer, intern og ekstern revision. 

 

Seneste internationale tiltag indenfor revisionsudvalg skal findes i det vedtagne 8. direktiv6, 

der i Danmark er implementeret i ”Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomhed” 

(Revisorloven). Revisorloven tilskriver bl.a. et krav om, at selskaber, som har værdipapirer 

optaget til handel på et reguleret marked, skal etablere revisionsudvalg senest med virkning fra 

den førstkommende ordinære generalforsamling, der afholdes efter den 31. december 2008. 

Kravet om etablering af revisionsudvalg kan dog tilsidesættes, da det tillades i loven, at 

revisionsudvalgets funktioner kan varetages af den samlede bestyrelse, såfremt den bl.a. 

opfylder krav til uafhængighed og kompetence. Det kan synes en smule kuriøst, at kravet om 

etablering af revisionsudvalg kan undgås jf. lempelsesreglerne i revisorlovens § 31 stk. 4 og 5. 

Kan der være specielle årsager hertil og er Danmark et land, hvor tiltaget vil finde indpas? 

Uanset udfaldet findes det interessant at se på hvilke overordnede rammer, der synes at have 

indflydelse på etablering af revisionsudvalg set i lyset af den danske kontekst. 

 

                                                 
2 Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark – Anbefalinger for god selskabsledelse i 
Danmark. Efterfølgende benævnt Nørby (2001) 
3 Anbefalinger for god selskabsledelse af 15. august 2005 – Københavns Fondsbørs’ komité for god 
selskabsledelse. Afsnit VI er opdateret den 6. februar 2008. Efterfølgende benævnt Nørby (2005) 
4 Anbefalinger VII og VIII, Nørby (2005) 
5 Anbefaling VIII.4, Nørby (2005) 
6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og 
konsoliderede regnskaber blev offentliggjort i EU-Tidende den 9. juni 2006, trådte i kraft den 29. juni 2006 og 
skal være implementeret i medlemsstaternes nationale lovgivning senest 2 år efter direktivets ikrafttræden. Det 
nye 8. direktiv er i Danmark vedtaget i Folketinget den 3. juni 2008. Loven træder i kraft den 1. juli 2008.  
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1.2. Problemformulering 

Med udgangspunkt i lovkravet om revisionsudvalg findes det relevant at undersøge, i hvilket 

omfang danske børsnoterede selskaber har etableret revisionsudvalg og hvilke overordnede 

sammenhænge og forhold, der kendetegner selskabernes etablering af revisionsudvalg. I 

litteraturen til revisionsudvalg fremføres det ofte, at der er særlige danske forhold, der 

mindsker behovet for etablering af revisionsudvalg sammenlignet med de angelsaksiske lande, 

herunder størrelsen af de danske børsnoterede selskaber og deres bestyrelser 

(Revisorkommissionen, 2006:165). Det findes således også nærliggende at undersøge, om der 

er danske forhold, der har betydning for etableringen af revisionsudvalg sammenholdt med de 

angelsaksiske lande og hvilke argumenter, der kan tale for henholdsvis imod etablering af 

revisionsudvalg i Danmark.  

 

Ovenstående betragtninger kan opsummeres i følgende hovedproblemfelt: 

 

Hvilke faktorer er kendetegnende for de danske børsnoterede selskabers etablering af 

revisionsudvalg, og er der specielle nationale forhold, der har indflydelse på etablering af 

revisionsudvalg? 

 

Ovenstående problem søges operationaliseret gennem nedenstående delspørgsmål: 

 

- Hvilken teoretisk tilgang begrunder behovet for Corporate Governance og bestyrelsens 

kontrolfunktion?  

- Hvilke særlige forhold i den danske kontekst kan have indflydelse på de danske 

børsnoterede selskabers etablering af revisionsudvalg sammenlignet med de angelsaksiske 

lande? 

- Hvad er formålet med revisionsudvalg, og hvilke initiativer og tiltag danner grundlag for 

etablering af revisionsudvalg? 

- Hvilke argumenter er der for og imod etablering af revisionsudvalg i danske børsnoterede 

selskaber? 

- I hvilket omfang anvendes revisionsudvalg i danske børsnoterede selskaber og hvilke 

faktorer er kendetegnende for de selskaber, der har etableret revisionsudvalg? 
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1.3 Afgrænsning 

For at kunne udarbejde et nuanceret og præcist billede af de danske børsnoterede selskabers 

etablering af revisionsudvalg har vi afgrænset os fra følgende forhold: 

 

Teori 

Principal-agentteorien er medtaget i afhandlingen til belysning af interessekonflikten mellem 

ejerskabskreds og ledelse, hvorved teorien kan anses som en tilgang til Corporate Governance. 

Andre teoretiske tilgange til Corporate Governance såsom stakeholder eller steward teorien vil 

ikke blive belyst. 

 

Corporate Governance 

Afhandlingens afsnit omkring Corporate Governance omhandler ikke hele Corporate 

Governance systemet, men sigter udelukkende at behandle de dele af Corporate Governance, 

der bør have indflydelse på etablering af revisionsudvalg i dansk kontekst. Det er ikke fundet 

relevant at beskrive udviklingen af de nationale og internationale bidrag til anbefalinger og 

reguleringer i forhold til Corporate Governance. 

 

Bestyrelsesudvalg 

I de danske og internationale anbefalinger til god selskabsledelse omtales hovedsagelig tre 

typer af bestyrelsesudvalg, herunder nominerings-, vederlags- og revisionsudvalg. I 

nærværende afhandling vil nominerings- og vederlagsudvalg ikke blive behandlet, men kun 

anvendt til sammenligningen af hvorvidt et selskab, der har etableret et øvrigt 

bestyrelsesudvalg, tillige har etableret revisionsudvalg.  

 

Revisionsudvalg 

Afhandlingen vil ikke omhandle selve forløbet i forbindelse med implementeringen af 

revisionsudvalg, men vil hovedsagelig omhandle hvilke faktorer, der er afgørende for eventuel 

etablering af revisionsudvalg. Revisionsudvalgets sammensætning m.m. skal anses som 

vejledende anbefalinger baseret på international ”best practice” inden for området. 

Gennemgangen er således overordnede anbefalinger og ikke specifikke retningslinier tilrettet 

det enkelte selskab. 
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Den empiriske undersøgelse 

Undersøgelsens kortlægning af brugen af revisionsudvalg omfatter danske børsnoterede 

selskaber noteret på OMX Copenhagen Large- og Midcap pr. 30. oktober 2007. Undersøgelsen 

omfatter ikke øvrige selskaber noteret på OMX Nordic Exchange. Vi har afgrænset os fra at 

undersøge og kortlægge omfanget af brugen af revisionsudvalg i selskaber noteret på OMX 

Copenhagen Smallcap qua selskabernes størrelse og ejerforhold m.m. Den nærmere 

begrundelse skal ses i lyset af, at der ved den empiriske undersøgelse af revisionsudvalg for 

indeksene Large- og Midcap, var en påfaldende nedadgående tendens i etableringen af 

revisionsudvalg mellem ovennævnte indeks. 

 

Oplysninger i de undersøgte selskaber bygger både på finansielle og ikke finansielle 

informationer. De ikke finansielle oplysninger såsom investor relationsships samt øvrige 

emner under ledelsens beretning er svært målbare emner, som ikke umiddelbart kan indekseres 

i en ratingtabel. De undersøgte selskaber vil som følge heraf ikke blive rangeret eller ”ratet” i 

forhold til hinanden. Hele undersøgelsen vil være tilgængelig i bilagsmaterialet, hvorfor 

læserne kan drage egne vurderinger af det samlede udfald for hvert enkelt selskab. 

Undersøgelsens formål er således ikke at tage individuel stilling til måleresultaterne i de 

enkelte selskaber. 

 

1.4 Målgruppe 

Afhandlingens primære målgruppe er børsnoterede selskaber, organisationer og øvrige 

interessenter, for hvem emnet er særligt relevant. Den sekundære målgrupper er studerende og 

lærere ved Handelshøjskoler og lignende uddannelsesinstitutioner, herunder censorer og 

vejledere. Det forudsættes endvidere, at forståelsesniveauet fra læserne af afhandlingen ikke er 

lavere end stud.cand.merc.aud. 
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1.5 Metode og modelvalg 

Efter at have anskueliggjort temaet og problemstillingerne i afhandlingen redegøres der for 

hvilken tilgang, hvilke midler og hvilke metoder, der er anvendt for at belyse problemfeltet. 

 

I det følgende afsnit vil vi redegøre for hvilken indgangsvinkel og metoder, vi har anvendt til 

indsamling, bearbejdning, tolkning og undersøgelse af data, til at belyse ovenstående 

hovedproblemfelt. 

 

1.5.1 Valg af teori 

Vores valg af teori er foretaget på baggrund af den overordnede problemstilling. Vi har valgt at 

benytte en overordnet teoretisk tilgang til Corporate Governance området, for derigennem at 

kunne undersøge hvilke faktorer, der bør have indflydelse på etablering af revisionsudvalg i 

danske børsnoterede selskaber. Det teoretiske fundament for afhandlingen er principal 

agentteori. Teorien vil ikke blive gennemgået i dybden, men som understøtning til redegørelse 

af forholdet mellem ejerskab og ledelse, herunder bestyrelsens berettigelse som 

kontrolfunktion. 

 

1.5.2 Datagrundlag 

Datagrundlaget for den empiriske undersøgelse i afhandlingen er baseret på informationer fra 

årsrapporter for 2006, 2006/07 og i enkelt tilfælde 2005/06 for de danske børsnoterede 

selskaber noteret på OMX Copenhagen Large- og Midcap. Herudover er anvendt 

informationer fra selskabernes officielle hjemmesider. Datagrundlaget er indhentet for 

selskaber noteret på ovenstående indeks pr. 30. oktober 2007, jf. afsnit 1.3. Gennemgang og 

sortering af informationerne i selskabernes årsrapporter samt deres hjemmesider er foretaget i 

perioden 1. november – 31. december 2007.  

 

Behandling af data er påbegyndt medio august 2008. Vi har desuden gennemgået årsrapporter 

for 2007 for selskaber noteret på OMX C20, med henblik på at fastslå, hvorledes etablering af 

revisionsudvalg har udviklet sig. Der var ingen udvikling i etablering af revisionsudvalg i 

selskaberne på OMXC20 fra 2006 til 2007. Vi vurderede og sammenholdt den manglende 
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udvikling med den nye revisorlov7, der ligeledes heller ikke har effekt på årsrapporter for 2007 

og kom frem til, at det ikke ville påvirke undersøgelsens resultater at ajourføre datagrundlaget 

med årsrapporter for 2007. 

 

1.5.3 Undersøgelsesdesign 

I den indledende fase af afhandlingens opbygning overvejede vi fremgangsmåden til et 

undersøgelsesdesign. Ved valget af fremgangsmåden til udførelse af researchen skelnes der 

mellem 2 researchmetoder, ”field research” og ”desk research”. Nærværende afhandling er 

baseret på ”desk research”. Metoden er valgt ud fra hvilken type data, der bedst ville dække 

vores problemstilling, sammenholdt med ressourceforbruget. 

 

Som nævnt i afgrænsningen, jf. afsnit 1.3, har vi valgt at undersøge totalpopulationen af 

selskaber noteret på OMX Copenhagen Large- og Midcap. Ved valget af en totalpopulation vil 

resultaterne, der fremkommer, i større omfang end ved udvælgelse af en delpopulation, være 

mere nøjagtige til at kunne konkludere på baggrund af. Idet vi udelukkende har valgt at 

undersøge et regnskabsår, er undersøgelsesdesignet, for så vidt angår den empiriske 

undersøgelse, baseret på statiske studier – surveystudiet. 

 

1.5.4 Dataindsamlingsmetode 

Dataindsamlingstekniker kan opdeles i to kriterier, kvantitative eller kvalitative (Andersen, 

2003:194): 

 

Når der skelnes mellem kvantitative og kvalitative data, kan dette anskueliggøres med data, der 

er mængdebestemt (kvantitativ) eller artsbestemt (kvalitativ)8. Den største forskel på de to 

metoder er hovedsagelig, at det er nemmere at måle resultater i tal fra den kvantitative metode. 

Den kvalitative metode giver dog et mere sammensat billede af både kontekst og individ.  

 

                                                 
7 Bestemmelsen i revisorloven § 31 om etablering af revisionsudvalg har virkning fra førstkommende ordinære 
generalforsamling, der afholdes efter den 31.december 2008. 
8 Andersen (2003:42) refererer ligeledes til Holme og Solvang (1996), der er af den opfattelse, at de kvalitative og 
kvantitative metoder afhænger af data art og undersøgelsens formål. Holme og Solvang skelner mellem 
forstående og forklarende formål, hvor den kvantitative metode har det forklarende formål. 
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Begge metoder kan opdeles i primære og sekundære data. De primære data inden for den 

kvantitative metode bliver fortrinsvis indhentet ved hjælp af spørgeskemaer, mens 

undersøgelse af årsrapporter, regnskaber, statistikker og andre former for data, der indsamles i 

databaser, anses som sekundær data. De primære data fra den kvalitative metode består 

hovedsagelig af observationer og/eller interview, mens litteratursøgning i artikler, bøger eller 

lignende er sekundære data.  

 

Vi har valgt at basere afhandlingen på sekundærdata dels fra den kvalitative metode og dels fra 

den kvantitative metode til henholdsvis den beskrivende og den empiriske del, idet brugen 

heraf skal ses i relation til afhandlingens kundskabsmæssige formål og ressourcer9. 

Afhandlingens kundskabsmæssige formål er jf. problemfeltet at undersøge hvilke faktorer, der 

har indflydelse på etablering af revisionsudvalg. Afhandlingens formål har hovedsagelig et 

forklarende sigte, der skal angive sammenhængene mellem hvilke overordnede forhold, der 

kan have indflydelse på etablering af revisionsudvalg i dansk kontekst og hvilke kendetegn, 

der har gjort sig gældende i relation til den undersøgte population. 

 

Metodisk kunne interviews eller spørgeskema være anvendt, hvilket i dette tilfælde ville give 

afhandlingen et andet kundskabsmæssigt formål, der ville være af en anden karakter og med et 

forstående sigte for problemfeltet. Et forstående formål ville give et mere dybdegående billede 

af det enkelte selskab og støre forståelse af spørgsmålet: Hvorfor har I etableret 

revisionsudvalg, eller hvorfor har I ikke? 

 

1.5.5 Adgang til data 

Til brug for de dele af afhandlingen, der omhandler det teoretiske afsnit og den komparative 

analyse af Corporate Governance i dansk kontekst, samt den beskrivende del af afhandlingen, 

har vi foretaget litteratursøgning i form af faglige rapporter og kodeks til anbefalinger om 

Corporate Governance, artikler, fagblade fra revisionsbranchen, lovgivning, 

revisionsstandarder, internet hjemmesider, bøger, tidsskrifter og undersøgelser i nær 

tilknytning til afhandlingens problemstillinger. 

 

                                                 
9 Andersen (2003:54) betegner projektets ressourcer således: ”Det vil sige det, der er afsat til eller kan anskaffes 
til projektet af penge, mandskab, ekspertise og tid”. 
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For afhandlingens anden del har vi anvendt empirisk data, som vi har indhentet ved hjælp af de 

undersøgte selskabers årsrapporter for 2006 samt deres hjemmesider. Metodikken for søgning 

af data har primært været søgning i årsrapporter og sekundært på selskabernes hjemmeside, 

såfremt data ikke var oplyst i årsrapporterne. 

 

Årsrapporterne er alle offentligt tilgængelige. De 88 undersøgte selskaber udgør alle 

selskaberne i de 2 toneangivende indeks under OMX Copenhagen, Large- og Midcap. Large- 

selskaberne udgjorde 2910, mens selskaberne i Midcap udgjorde 5911. Indsamling af 

årsrapporter samt informationer på selskabernes officielle hjemmesider er foretaget i november 

2007. Alt andet litteratur er indsamlet som en løbende proces, både før og under skrivning af 

afhandlingen fra medio 2007 til 30. november 2008. 

 

1.5.6 Tolkning af data 

Vi har for hvert af de 88 undersøgte selskaber gennemgået deres årsrapporter for henholdsvis 

2006 og ved ”skæve” regnskabsår 2006/07. Undersøgelsen er opdelt i 6 hovedmålepunkter, 

som vi har fundet relevant at fortage en undersøgelse af: 

 

• Revisionsudvalg 

• Selskabsstørrelse 

• Bestyrelsen 

• Ejerstruktur 

• Branche 

• Revision, ekstern og intern 

 

Hvert enkelt af ovenstående hovedmålepunkt er endvidere opdelt i yderligere 

undermålepunkter. Målepunkterne er hver især udvalgt med inspiration fra anbefalinger og 

praksis af national såvel som international empiri på området. 

                                                 
10 OMX Copenhagen Largecap udgøres af 29 selskaber hvoraf A.P. Møller Mærsk har 2 aktier noteret. 
Indeks under OMX Copenhagen reguleres to gange årligt på baggrund af omsætning i den forudgående 
halvårsperiode og træder i kraft den tredje fredag i hhv. juni og december.  
11 Midcap indekset udgøres af 61 selskaber, hvoraf Føroya Banki og Eik Banki ikke indgår i vores undersøgelse. 
De er udeladt, idet selskaberne først er noteret i 2007 og deres årsrapporter for 2006 var således ikke omfattet af 
Oplysningsforpligtelser for aktieudstedere (tidligere kaldt; Oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier). 
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Den endelige model er udvalgt og tilpasset med baggrund i hvilke variabler, der primært var 

målbare, og hvor data var repræsenteret i hovedparten af selskaberne. Det var f.eks. ikke 

muligt, at indsamle data omkring antal aktionærer i de enkelte selskaber. Visse selskaber 

opdelte aktionærerne i navnenoterede og ikke navnenoterede, andre selskaber benævnte blot 

antal aktionærer i alt, og flere selskaber havde slet ikke angivet antal aktionærer. Data på 

området var således ikke tilstrækkelig sammenligneligt og repræsentativt nok til brug for en 

præcis undersøgelse i spredning af ejerkredsen. Det var ligeledes heller ikke muligt at 

undersøge bestyrelsens/revisionsudvalgets finansielle ekspertise, idet selskabernes oplysninger 

herom ikke var fyldestgørende til brug for en empirisk undersøgelse. 

 

Hovedparten af målevariablerne anvendt i undersøgelsen er opdelt i faktiske tal og ja/nej 

spørgsmål for at undgå tvivl om datas reliabilitet. Målevariablet omkring de 

generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmers uafhængighed er dog underlagt og målt på 

baggrund af Nørby’s (2005:6) definition af uafhængighed.  

 

Generelt kan det anføres, jf. afsnit 1.5.5 om adgang til data, at data primært er indhentet i 

selskabernes årsrapporter, og herudover er selskabernes officielle hjemmesider anvendt til at 

søge efter data, hvis disse ikke var oplyst og tilgængelige i årsrapporterne. Såfremt data til de 

enkelte målevariabler slet ikke har været tilgængelige, er disse benævnt med N/A12 i bilag til 

undersøgelsen (bilag 2). I forhold til den empiriske undersøgelse og de opstillede 

sammenhænge mellem målevariablerne, er utilgængelige data ikke medtaget i tabellerne, men 

udgør implicit mængden mellem de anførte positive resultater og den resterende del af 

mængden i de enkelte undersøgte segmenter. Dog er det i undersøgelsen vedrørende 

udbredelsen af revisionsudvalg antaget, at selskaber der ikke har oplyst om revisionsudvalg, 

ikke har etableret udvalget. 

 

1.5.7 Undersøgelse af data 

For at undersøge de indsamlede empiriske data er det vigtigt allerede i de tidlige faser i 

problemformuleringsprocessen at foretage indledende overvejelser, omkring hvilken 

                                                 
12 Betegnelse for Not Available eller Not Applicable, der direkte oversat kan betegnes som ikke tilgængelig, ikke 
kendt, ikke mulig, ikke anvendelig. 



Kandidatafhandling, Cand.merc.aud, 2008 
Revisionsudvalg i danske børsnoterede selskaber 
 

14  

undersøgelsesteknik, der skal anvendes. De forskellige teknikker stiller meget forskellige krav 

i forhold til ressourcerammerne (Andersen, 2003:238). 

 

For afhandlingens problemstilling og ressourceramme taget i betragtning er det mest oplagte 

valg af den kvantitative undersøgelse en bivariat undersøgelse, der beskæftiger sig med 2 

variabler og deres indbyrdes sammenhænge. De forskellige målevariabler er hovedsagelig 

opdelt på en sådan måde, at en fast målevariabel er anvendt i alle undersøgelsesenhederne, der 

bliver sammenholdt med de øvrige målevariabler. Den ”faste målevariabel”, der er anvendt, er: 

Har selskabet etableret revisionsudvalg eller har selskabet ikke? 

 

Resultaterne af de enkelte undersøgelsesenheder bliver efterfølgende sammenholdt i en 

krydstabel, hvor formålet er at undersøge samvariationen mellem to variabler. Krydstabellerne 

bliver fremstillet ved hjælp af sorteringer af indtastet data i et excel regneark. I afhandlingen 

bliver krydstabellerne grafisk vist som søjlediagrammer og/eller i tabeller med absolutte tal. I 

bilag til afhandlingen vedlægges oversigt over de samlede indhentede data fra selskaberne. 

 

I konklusionen vil resultaterne fra den empiriske undersøgelse blive sammenholdt og vurderet 

i forhold til påvirkninger på Corporate Governance området i dansk kontekst. Endvidere vil 

argumenter for og imod revisionsudvalg blive sammenholdt med, om disse argumenter 

afspejler hvilke faktorer, der har indflydelse på etablering af revisionsudvalg i de danske 

børsnoterede selskaber. 

 

1.5.8 Validitet og reliabilitet 

Begrebet validitet knytter sig til gyldighed og relevans. En høj grad af gyldighed i en 

undersøgelse er korrekt afvejning mellem det teoretiske og empiriske begrebsplan. Relevans 

beskriver, hvorvidt de empiriske data er relevant for problemformuleringen. Reliabiliteten 

knytter sig til begreberne pålidelighed og troværdighed, der angiver om undersøgelsen bliver 

påvirket af tilfældigheder, eller om den sikkert og præcist måler det, vi faktisk forventer at 

måle på (Andersen 2003:120). 

 

Vores undersøgelse bygger på et øjebliksbillede. Foretages undersøgelsen for et vilkårligt 

andet år, kan der dog ikke forventes samme resultat, grundet udviklingen i lovgivning og 
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anbefalinger inden for Corporate Governance, herunder etablering af revisionsudvalg m.m. 

Datas validitet vurderes i vores undersøgelse at være høj, idet datagrundlaget er udarbejdet ved 

gennemførelse af en undersøgelse inden for totalpopulationen af selskaber registreret på Large- 

og Midcap, og hvor alle selskabernes årsrapporter er påtegnet af en statsautoriseret revisor. 

 

1.5.9 Kildekritik 

Kildekritik er en nødvendighed for udarbejdelse af en afhandling, og man skal kritisk vurdere 

og karakterisere den litteratur, som benyttes. Formålet med kildekritikken er at give læseren et 

indblik i de refleksioner, man har foretaget sig under hensyntagen til vægtningen af den 

anvendte litteraturs troværdighed og objektivitet til at belyse problemstillingen. 

 

Den kvalitative litteratur omkring revisionsudvalg og deres funktionalitet er primært 

udarbejdet af de angelsaksiske lande. Litteraturen på området i Danmark er stadig meget 

begrænset set i lyset af, at emnet er meget oppe i tiden, senest med lovændringer i 

revisorloven. 

 

Den danske litteratur på området er hovedsagelig udgivet som anbefalinger, artikler, 

publikationer og enkelte afhandlinger. Vi har i den forbindelse forholdt os kritiske og objektive 

i forhold til den anvendte litteratur i afhandlingen. Generelt kan denne type af kilder indeholde 

subjektive meninger og holdninger hos kildens forfatter, hvorfor vi har forsøgt at 

sammenholde og understøtte disse informationer med øvrige forfattere på området. 

 

De kvantitative data indhentet fra årsrapporter er alle revideret af statsautoriseret revisorer, 

hvoraf der kun var foretaget forbehold i en revisionspåtegning13. Alle øvrige selskaber er 

revideret med en revisionspåtegning uden forbehold, hvorfor det vurderes, at informationerne 

angivet i disse er valide, pålidelige og troværdige. 

 

 

                                                 
13 Ernst & Young har taget forbehold for indregning af et associeret selskabs aktiver indregnet i United 
International Enterprises. Forbeholdet har ikke har haft betydning for udarbejdelse af vores undersøgelse. 
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2. Teorivalg 

I slutningen af 1980´erne, fandt en række finansskandaler sted med katastrofale følger for de 

pågældende virksomheder, deres ejere, medarbejdere og øvrige interessenter, hvilket medførte, 

at fokus blev rettet imod bestyrelsens ansvar og pligter, intern kontrol og Corporate 

Governance i det hele taget. Begivenhederne satte for alvor gang i debatten om Corporate 

Governance, hvor Cadbury-rapporten (Cadbury, 1992) var stærkt medvirkende hertil14. 

Rapporten fokuserede specielt på bestyrelsens kontrolfunktion. 

 

I dette afsnit vil en teoretisk tilgang til Corporate Governance søgt forklaret, herunder belyst 

med principal-agentteorien, som ifølge Thomsen m.fl. (2004) er den vigtigste teori til 

selskabsstyring. Fokus i afsnittet om agentteorien vil hovedsagelig være på forholdet mellem 

virksomhedens ejere (principal) og virksomhedens ledelse (agent), herunder hvorfor 

bestyrelsens funktion i form af kontrol, overvågning samt styring af virksomhedens ledelse, set 

ud fra ejernes interesser, er en nødvendighed for en effektiv styring af et selskab. Afsnittet vil 

ikke omfatte en gennemgang af alle matematiske og spilteoretiske detaljer omkring 

agentteorien. 

 

2.1 Principal-agentteori 

Principal-agentteori omhandler som udgangspunkt kontraktuelle relationer mellem 

virksomheden og dens interessenter, herunder stakeholders og shareholders. Agentrelationen 

knytter sig op til en kontrakt mellem parterne, hvor agenten er ansat af principalen til at 

foretage dispositioner og handlinger på dennes vegne. 

 

En definition herpå eksemplificeres af Jensen & Meckling (1976): 

 

”A contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person 

(the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some 

decision making authority to the agent” 

 

                                                 
14 Nørby (2001:30) 
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Teorien omhandler de incitamentsproblemer, der opstår, når en agent handler på vegne af en 

principal. Principalens nytte vil således afhænge af agentens adfærd, og inden for 

selskabsstyring kan ledelsen af selskaber defineres som agenten og ejerne som principalen. 

Nærmere betegnet i en forenklet udgave af en agentmodel kan dette således anskueliggøres 

ved, at en bestyrelse, der må betegnes som værende repræsentant for virksomhedens ejere, i 

dennes funktion som principal ansætter en direktion, hvor direktionen agerer som agent, ved at 

varetage den daglige drift af virksomheden. I denne agentmodel vil der være tale om, at 

agenten får stillet virksomhedens aktiver og ressourcer til rådighed for at generere indtjening 

til virksomheden. Indtjeningen kan appliceres til aflønningen af agenten og udbytte til 

principalen. I nedenstående figur er skitseret to principal-agent modeller, hvoraf den første 

betegnes som den klassiske model som beskrevet oven for, og den anden som den ”danske” 

model med et ekstra agent-principal niveau. 

 

Figur 1: Principal-agent modellen 

 
Kilde: Elm-Larsen (2005:215-216) 
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Problemstillingen i agentteorien mellem agenten og principalen opstår i de tilfælde, hvor der er 

interessekonflikt. Hovedsagelig vil interessekonflikten bestå af 2 forhold. Dels kan der være 

tale om divergerende interesser og/eller asymmetriske informationsstrømme mellem 

principalen og agenten. 

 

Divergerende interesser fremkommer, når agenten vil optimere egne interesser, herunder 

optimering af egen nytte, som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med principalens. Et 

eksempel herpå kan være, at agenten rapporterer usandfærdigt (adverse selection) (Laursen 

2005:123) for at maksimere egen aflønning. Dette vil stride i mod principalens efterspørgsel af 

udbytte og profitmaksimering af ejerandele. Tidshorisonten i et sådan tilfælde vil ligeledes ofte 

være forskellig fra hinanden. Principalen må ofte antages at operere med investeringer på 

længere sigt, mens agentens horisont ofte er af korterevarende periode, svarende til den tid, 

hvor agenten er ansat til at lede og styre virksomheden. 

 

Agenten får som nævnt oven for stillet virksomhedens aktiver og ressourcer til rådighed og vil 

dermed som en naturlig konsekvens heraf besidde en viden og informationer omkring 

virksomhedens forhold, som principalen ikke besidder. Dermed kan agenten fortage ”skjulte 

handlinger” (moral hazard) for egen vindings skyld på bekostning af virksomhedens fremtidige 

drift og principalen.  

 

Denne adfærd af rationelle handlinger vil principalen dog ofte ikke nøjes med at afhænge af, 

hvorfor en løsning herpå kunne være at indgå en kontrakt med agenten, herunder 

incitamentsprogrammer og aflønningsmekanismer, for derigennem at forsøge at kontrollere og 

påvirke agentens handlinger. Målet med en kontrakt er således at sammensætte denne på en 

sådan måde, at agenten såvel som principalen får samme interesse og incitament til at optimere 

virksomhedens profit. Faktorer, som bl.a. vil være afgørende for en agent er aflønning, 

anerkendelse, ansvar, status m.fl.15. Principalen kan dog ved kontraktindgåelse med agenten 

ikke vide sig sikker på, at principalen besidder de fornødne kvalifikationer og kompetencer, 

som agenten har givet udtryk for før kontraktindgåelsen. Agenten kan nå at udføre sit erhverv i 

en rum tid, førend principalen kan måle og vurdere agentens ageren og adfærd. 

 
                                                 
15 Ovenstående eksempler på faktorer som er afgørende for agenten er en sammensætningen af 
motivationsfaktorer og hygiejnefaktorer defineret af Herzberg (Jacobsen og Thorsvik, 2002: 250) 
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Agenten kan aflønnes efter aftale om fast løn eller incitamentsprogrammer. Der er imidlertid 

både fordele og ulemper ved aflønning efter begge metoder. Med en aftale om fast løn vil 

agenten ikke have et incitament til at yde en ekstra indsats, hvorimod agenten dog heller ikke 

opnår fordele ved ukorrekt rapportering til principalen. Omvendt må det antages at 

incitamentsprogrammer kan medføre en højere arbejdsmoral og forbedring af indsatsen til 

fordel for principalens interesser, men agenten har dermed også tilskyndelse til at rapportere 

med ukorrekte finansielle informationer (Staalkjær, 2005:26). 

 

2.2 Principal-agentteori - behovet for kontrolfunktion 

Ræsonnementet inden for principal-agentteorien omkring divergerende interesser og 

asymmetriske informationsforhold er, at denne modsætningsvis indeholder en fælles interesse 

mellem parterne. Den fælles interesse består af parternes individuelle interesser for optimering 

af virksomhedens cash-flow, der kan benyttes til udbytte til principalen og aflønning til 

agenten. Fælles for begge parter er, at disse dog har et behov for ligevægt. Ligevægten anses i 

principal-agentteorien som et spilteoretisk begreb, hvor parterne enten har en forenet eller en 

ikke forenet strategi (Elm-Larsen 2005:38). Parterne vil imidlertid altid have en ikke forenet 

strategi jf. ovenstående interessekonflikt, hvorfor forholdet styrker behovet for en regulerende 

kontrolfunktion, herunder tilknytning af en kompetent og uafhængig bestyrelse og revisor. 

 

2.2.1 Corporate Governance 

Som nævnt omhandler principal-agent teorien helt essentielt interessekonflikten mellem 

ejerskab og ledelse, herunder informationsasymmetri og divergerende interesser parterne 

imellem. Corporate Governance kan i denne sammenhæng anses som værende et etisk 

regelsæt, der ved hjælp af enten ”soft law” eller ”hard law” fastsætter og regulerer 

retningslinier og anbefalinger for ledelsens adfærd. Disse retningslinier og anbefalinger kan 

anses som et instrument til at påvirke ledelsen adfærd og samtidig fungere som en 

kontrolforanstaltning for virksomhedens ejere til at opnå større gennemsigtighed omkring 

ledelsens dispositioner i forbindelse med styringen af virksomheden. Heraf kan det afledes, at 

Corporate Governance er medvirkende til at reducere de asymmetriske informationsstrømme, 

der fremkommer ved adskillelse af ejerskab og ledelse. 
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Nørby (2001:23) fremfører, at et af de væsentligste emner inden for Corporate Governance 

debatten netop er adskillelse af ledelses- og ejerskabsrollen, samt at god Corporate Governance 

kan anskues som et middel til at bygge bro mellem principal og agent. Nørby (2001) 

tilkendegiver dermed, at principal-agent teorien er forankret i Corporate Governance debatten. 

 

Et andet synspunkt, som grundlæggende sammenkæder principal-agent teorien med Corporate 

Governance, er fremført af Hart (1995)16, som argumenterer for, at Corporate Governance 

bliver relevant i de situationer, hvor der opstår en interessekonflikt mellem ejer og ledelse, og 

hvor konflikten ikke kan løses ved en komplet kontrakt. Corporate Governance kan i denne 

sammenhæng være med til at sikre, at agenten agerer i overensstemmelse med best practice for 

ikke kontraktligt afklarede forhold til fordel for principalen og samtidig være medvirkende til 

at nedbringe agentomkostningerne. 

 

2.2.2 Revisor  

For at principalen kan tillægge revisors arbejde, undersøgelser og erklæringer nogen vægt skal 

revisor være faglig kompetent og uafhængig af agenten såvel som principalen. Laursen 

(2005:124 - 125) fremfører, at det nærmere er agenten frem for principalen, som efterspørger 

revisors kontrolopgave. Principalen kan som udgangspunkt afdække sin økonomiske risiko ved 

at regulere agentens aflønning efter agentens afvigende adfærd, hvilket giver agenten en 

anledning til at efterspørge en kontrolfunktion, herunder en revisor, således at agenten opnår 

troværdighed i de finansielle rapporteringer. Principalen får på denne baggrund lettere ved at 

aflønne agenten ud fra den faktiske arbejdsindsats og graden af opnået mål. 

 

Revisor bliver dog i funktionen som et kontrolorgan til en agent for virksomhedens ejere, hvor 

revisor på foranledning af ledelsen indstilles over for generalforsamlingen til valg. Det vil i 

denne sammenhæng være af signifikant betydning for virksomhedens ejere og for at reducere 

egen risiko, at revisor modtager en fast og forudbestemt aflønning, netop for at virksomhedens 

ejere har sikkerhed for, at revisor intet incitament vil have til at rapportere ukorrekt eller 

fejlbehæftet (Elm-Larsen, 2005:40). En anden antagelse for, at principalen indgår en fast 

lønaftale med revisor er, at dette mindsker risikoen for, at de to agenter herunder ledelsen og 

                                                 
16 Fremført i Johansen (2001) 
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revisor går sammen i en alliance mod virksomhedens ejere med baggrund i maksimering af 

deres aflønning og minimering af deres omkostninger eller indsatsen. Antagelsen formodes 

ligeledes aldrig relevant ud fra et revisorperspektiv, hvor en eventuel alliance med ledelsen vil 

resultere i brud på uafhængigheden og tillid til revisors funktion over for virksomhedens ejere. 

Antagelsen vil være meget kortsigtet og kan få fatale konsekvenser for revisors virke, hvorfor 

der i denne sammenhæng kan argumenteres for, at revisors eksistensberettigelse afhænger af 

uafhængighed og graden af tillid til revisors funktionsrolle. 

 

Ejerne har således stor interesse i og behov for at sikre revisors uafhængighed, objektivitet og 

kompetence. Et sådan behov sikres bedst muligt ved bestyrelsens og/eller revisionsudvalgets 

overvågnings- og kontrolfunktion som følge af revisorlovens § 31, stk. 2. 

 

Revisors funktionsrolle og valg af denne er forankret i principal-agent teorien, hvor revisor 

ikke kun spiller en central rolle over for principalen og agenten, men også over for 

virksomhedens stakeholders i relation til pålideligheden og troværdigheden af kontrollen med 

den finansielle rapportering. 

 

2.2.3 Bestyrelsen 

Bestyrelsens rolle er ligeledes et centralt element i den agentteoretiske tankegang, ligesom i 

Corporate Governance systemet, og overordnet set er dennes rolle at løse agentproblemet så 

godt som muligt. Bestyrelsen agerer på vegne af aktionærerne og søger den vej igennem at 

løse agentproblematikken.  

 

Internationalt set er der imidlertid forskel på bestyrelsessystemer. I afsnit 3.3.1 vil der blive 

redegjort for de 2 forskellige ledelsessystemer. I Danmark anvendes der formelt set det to-

strengede system med adskillelse mellem bestyrelsen og direktionen. I de angelsaksiske lande 

anvendes det en-strengede system, hvor bestyrelse og direktion tilsammen udgør ledelsen, og 

hvor det ikke er unormalt, at direktøren samtidig er bestyrelsesformand. Bestyrelsens rolle kan 

uagtet forskellen i ledelsessystemerne opdeles i en ledelses- og en kontrolfunktion, hvor 



Kandidatafhandling, Cand.merc.aud, 2008 
Revisionsudvalg i danske børsnoterede selskaber 
 

22  

beslutningssystemet ifølge Fama and Jensen (1983)17 kan medvirke hertil, idet en 

beslutningsproces normalt gennemløber nedenstående 4 faser: 

 

• Fase 1 – initiering (beslutningsforslag), 

• Fase 2 – ratificering (beslutningstagning), 

• Fase 3 – implementering (udførelse) og 

• Fase 4 – monitorering (overvågning). 

 

Fase 1 og 3 kan beskrives som ledelse (beslutningsledelse), mens fase 2 og 4 kan beskrives 

som kontrol (beslutningskontrol). Kontrolfunktionen skal anses som en selvstændig enhed og 

en nødvendighed for at afværge ledere i at tage beslutninger, der ikke er i aktionærernes 

interesse. Den øverste ledelse kan i relation til beslutningskontrol, hvor beslutningstagerne 

ikke selv pådrager økonomiske konsekvenser af deres beslutninger, betragtes som en 

bestyrelse, der altid vil have bemyndigelse til at ansætte, afskedige og lønne overordnede 

beslutningstagere samt at godkende og kontrollere vigtige beslutninger. Ud fra ovenstående 

kan man uddrage, at jo mere afstand, der er mellem beslutningsledelse (fase 1 og 3) og 

beslutningskontrol (fase 2 og 4), desto mere vil der være tale om det to-strengede system og 

omvendt. Idet det danske system, jf. afsnit 3.3.1.2 bygger på en blanding af det en-strengede 

system og det to-strengede system og principielt kan spænde fra en ”1,1 – 1,9 strengede 

model”, kan fase 4 alt afhængig af, hvor bestyrelsen befinder sig henne på skalaen, være en 

god indfaldsvinkel til uddeling af kontrolopgaven til f.eks. et revisionsudvalg.  

 

Ud over forskelle i ledelsessystemerne er det også interessant at sondre mellem spredt og 

personligt ejerskab. Ved stor spredning i ejerskabet og med mange aktionærer vil det ud fra en 

cost-benefit betragtning være for omkostningstungt for dem alle at søge indflydelse i 

kontrolfunktionen, og de vil i situationen søge at uddelegere kontrolopgaven til en bestyrelse. 

Ud fra agentteorien i forhold til en spredt ejerkreds kan man således udlede, at en af 

bestyrelsens vigtigste funktioner er kontrolopgaven. 

 

Den modsatte tankegang kan derimod også gøre sig gældende. I ejerledede selskaber, dvs. med 

personligt ejerskab, kan bestyrelsens funktion nærmest negligeres, idet behovet for 

                                                 
17 Angivet i Thomsen m.fl. (2004:27) 
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kontrolopgaven ikke vil blive efterspurgt i samme grad som selskaber med spredt ejerkreds og 

med mange aktionærer. Men jo svagere ejerskabet bliver, desto større bliver behovet for en 

klar adskillelse mellem ledelse og bestyrelse (Thomsen m.fl. 2004:45). 
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3. Corporate Governance i dansk kontekst 

I ovenstående afsnit har vi redegjort for den teoretiske tilgang til Corporate Governance og 

behovet for såvel bestyrelsen som revisor, som er en kontrolfunktion mellem principalen og 

agenten. I dette afsnit belyses først en definition og formålet med Corporate Governance, og 

dernæst vil afsnittet indeholde en gennemgang af særlige danske forholds indvirkning i et 

Corporate Governance perspektiv, herunder med fokus på forhold, der kan have betydning for 

etablering af revisionsudvalg. Det er i høj grad fundet relevant at belyse de danske forhold, idet 

den danske selskabsstruktur, aktiemarkedet og bestyrelsesstruktur adskiller sig fra lande som 

USA og Storbritannien. 

 

3.1 Definition af Corporate Governance 

For at kunne forstå begrebet Corporate Governance findes det nødvendigt at redegøre for en 

definition herpå. Neden for angives to definitioner på Corporate Governance, der hidrører fra 

forskellige anbefalinger. 

 

1. ”Corporate Governance is the system by which business corporations are directed 

and controlled. The Corporate Governance structure specifies the distribution of rights 

and responsibilities among different participants in the corporation, such as, the board, 

managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedures 

for making decisions on Corporate affairs. By doing this, it also provides the structure 

through which the company objectives are set, and the means of attaining those 

objectives and monitoring performance”. (OECD´s – Principles of Corporate 

Governance, 1999) 

 

2. ”De mål, et selskab styres efter, og de overordnede principper og strukturer, der 

regulerer samspillet mellem ledelsesorganerne i selskabet, ejerne samt andre, der 

direkte berøres af selskabets dispositioner og virksomhed (her kollektivt benævnt 

selskabets ”interessenter”). Interessenter omfatter blandt medarbejdere, kreditorer, 

leverandører, kunder og lokalsamfund”. (Nørby 2001). 

 



Kandidatafhandling, Cand.merc.aud, 2008 
Revisionsudvalg i danske børsnoterede selskaber 
 

25  

Ad 1) 

OECD definerer Corporate Governance som værende et system, hvorpå et selskab er ledet og 

kontrolleret. OECD mener endvidere, at Corporate Governance strukturen fastlægger 

fordelingen af ansvaret mellem selskabets involverede parter samt regler og procedurer for, 

hvordan der træffes beslutninger vedrørende selskabet. Derigennem etableres den struktur 

hvori selskabets målsætninger fastlægges samt betydningen for opnåelse af disse mål og 

overvågning af præstationerne. OECD´s tilgangsvinkel til Corporate Governance belyses 

således i et bredt perspektiv, hvor selskabsstyring fastlægger strukturen og samspillet mellem 

selskabet og dets involverede parter, herunder bestyrelse, direktion, aktionærer og øvrige 

interessenter. 

 

Ad 2) 

Nørby-udvalget18 definerer Corporate Governance som værende de mål, et selskab styres efter 

samt overordnede principper og strukturer, som regulerer relationerne mellem et selskabs 

bestyrelse, direktion og øvrige interessenter, som berøres af selskabets drift og dispositioner.  

 

Som det fremgår af ovenstående definitioner af Corporate Governance, der er to af adskillige 

bidrag hertil, kan en entydig definition på begrebet ikke gives, hvilket bl.a. underbygges af 

Preda rapporten (1999)19. 

 

Fælles for de ovenstående definitioner er imidlertid styring af et selskab eller med andre ord 

selskabsstyring. OECD lægger mere vægt på kontrolaspektet, end tilfældet er for Nørby 

udvalget, der fokuserer på bestyrelseskultur. 

 

OECD lægger endvidere vægt på rollefordeling mellem bl.a. bestyrelsen og direktionen, 

herunder ansvarsfordelingen. Nørby-udvalget læner sig op ad denne betragtning om regulering 

af samspillet mellem ledelsesorganerne. Et af formålene med Nørby-rapporten (2001) er da 

                                                 
18 Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark – Anbefalinger for god selskabsledelse i 
Danmark (2001) 
19 Preda-rapporten (1999) er den italienske pendant til Nørby udvalgets rapport. Som det fremgår af definitionen 
på corporate governance i Preda-rapporten (1999), skal corporate governance forstås på den måde selskaberne 
styres og kontrolleres på, som er et resultat af selskabernes normer, traditioner og adfærd udviklet af de enkelte 
landes økonomiske og juridiske systemer. Corporate governance kan således ikke baseres på en enkelt model eller 
paradigme, som kan benyttes af selskaber i alle lande. 
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også, at bestyrelsen bør deltage aktivt i selskabets fremadrettede og strategiske arbejde, 

herunder kontrollere direktionens beslutninger og dispositioner på aktionærernes vegne.  

 

Begrebet Corporate Governance kan betragtes, som en dynamisk proces, hvor udviklingen 

over tid har skabt en tilgang hertil. En definition af Corporate Governance vil således være et 

udfald af forskellige synsvinkler til emnet. 

 

3.2 Formål med Corporate Governance 

Formålet med Corporate Governance er ifølge Nørby (2001:13) bl.a. at gøre det mere attraktivt 

at investere i danske børsnoterede selskaber og forbedre adgangen til kapital ved at tiltrække 

bl.a. udenlandske investeringer. Endvidere er det formålet at inspirere danske selskaber og 

deres ledelse til at imødekomme strategiske udfordringer, som følger af globaliseringen for 

dermed at styrke selskabernes konkurrenceevne. 

 

Ud over ovenstående formål er der tillige en forventning om, at anbefalingerne vil skabe en 

øget tillid til selskaberne og understøtte den ændrede danske aktiekultur, der har ført til de 

stadig voksende privatpersoners ejerandele af aktier. Den øgede fokus på selskabsledelse kan 

endvidere medføre et kvalitetsløft af bestyrelsens arbejde. 

 

I Nørby (2005) har man gjort sig flere erfaringer i forhold til 2001 rapporten og er mere 

bestemt i forhold til formålet og effekten af anbefalingerne om god selskabsledelse. Det 

fremgår her, at fokus på Corporate Governance generelt vil medvirke til at skabe tillid hos 

aktionærerne og andre stakeholders samt vil medføre et øget fokus på selskabsledelsens 

sammensætning, indretning og funktion. Samtidig vil den stigende globalisering i 

aktiemarkederne efterspørge Corporate Governance også i Danmark. Muligheden for 

tiltrækning af udenlandsk kapital afhænger således af selskabernes formåen for tilpasning til de 

internationale aktiemarkeders krav. Det danske aktiemarked vil i denne sammenhæng operere 

på et konkurrencedygtigt marked, hvor de vil blive mødt af internationale investorers krav om 

sammenlignelighed i informationsflowet og indsigten i ledelsesstrukturen. Nedenstående tabel 

giver en oversigt over hvor mange procenter af de nationale børsnoterede aktiemarkeder i EU, 

der var ejet af udenlandske investorer i 2005. 
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Tabel 1: Udenlandske ejerandele af de nationale børsnoterede aktier, 2005 

Udenlandsk ejerandele af de nationale børsnoterede aktier  
2005

13,2% 13,4%
18,6% 21,0%

24,1% 25,4% 27,7%
32,6% 33,8% 34,2% 35,3% 37,1% 37,9% 38,6% 38,9% 39,5% 39,7% 40,3% 41,0%

50,9% 53,2%

60,7% 61,0%
65,0%

69,0%

77,7%
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Kilde: The Federation of European Securities Exchanges (FESE) – Share Ownership Structure in Europe 2006 

 

Af ovenstående tabel fremgår det, at Danmark ligger i den nedre kvartil i forhold til den 

procentmæssige udenlandske ejerandel af det nationale aktiemarked. Dette kan give en 

indikation af adgangen til udenlandsk kapital. 

 

Nørby (2005) finder det vigtigt, at de danske børsnoterede selskaber forholder sig til 

international praksis for Corporate Governance for at sikre den internationale accept og 

anerkendelse for investeringer i danske børsnoterede selskaber. Nørby (2005) prøver den vej 

igennem at sikre, at opfattelsen af investering i de danske børsnoterede selskaber er på lige fod 

med selskaber, der er børsnoterede i udlandet. Samtidig anbefaler Nørby (2005), at de danske 

selskaber over for de internationale investorer bør forklare og fremhæve de fordele, der findes i 

den danske struktur, herunder specielt ledelsessystemet. 

 

3.3. Danske forhold 

De danske forhold i Corporate Governance systemet vil indeholde en beskrivelse af de 

forskelligartede ledelsessystemer, størrelse af børsnoterede selskaber, bestyrelsesstrukturen 

samt ejerforhold. Forholdene vil for så vidt muligt blive sammenholdt og perspektiveret med 

internationale forhold. 
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Det er ikke fundet relevant at foretage en decideret beskrivelse af den historiske udvikling 

inden for Corporate Governance, herunder for tiltag, initiativer, reguleringer og anbefalinger. I 

afsnit 4.1 er der dog foretaget en kort belysning af udviklingen i forhold til revisionsudvalg. 

 

3.3.1 Ledelsessystemer 

I de angelsaksiske lande anvendes det en-strengede ledelsessystem, hvorimod der i de 

kontinentaleuropæiske lande hovedsagelig anvendes det to-strengede ledelsessystem. 

Forskellen på de 2 ledelsessystemer ligger i den organisatoriske opbygning af ledelsen. 

 

3.3.1.1 En-strengede ledelsesmodel 

Den en-strengede model er kendetegnet ved, at ledelsesorganet - board of directors - er en 

blanding af executive directors20, der sidder i den daglige ledelse samt non executive 

directors21, der holder tilsyn med de førstnævnte. Samlet forestår denne gruppe af personer den 

overordnede og strategiske ledelse af selskabet (Christensen m.fl. 2004:147). 

 

Et af kritikpunkterne ved det en-strengede ledelsessystem går på, at den administrerende 

direktør tillige ofte også er formand for bestyrelsen, og at bestyrelsesmedlemmerne ofte bliver 

udvalgt af den administrerende direktør (Krenchel & Thomsen:2004:185). Derved varetager 

ledelsesorganet både den daglige drift samt den overordnede kontrol af et selskab, og egne 

interesser kan i sådan situation blive opprioriteret på bekostning af kontrol- og tilsynsopgaven. 

Interessekonflikten medførte bl.a., at man i Cadbury rapporten (1992) anbefalede, at det var af 

særlig betydning at inddrage NED´s i bestyrelsens arbejde til at opfylde anbefalinger til 

Corporate Governance (Cadbury 1992: afsnit 4.10). Den primære vægt ved inddragelsen af 

NED´s var dermed ment som en opprioritering af kontrolfunktionen. Sammensætningen af 

NED´s burde samtidig være sådan, at deres synspunkter og stemmer skulle kunne udgøre en 

betydelig vægt i bestyrelsens beslutninger. Behovet for NED´s skulle samtidig ses i lyset af 

underudvalg, hvor de i Cadbury-rapporten anbefalede, at samtlige børsnoterede selskaber i 

England skulle have et revisionsudvalg (Cadbury 1992: afsnit 4.35). Det anbefaledes, at et 

                                                 
20 Administrerende direktører eller lignende.  
21 Bestyrelsesmedlemmer der ikke er direktører og kan forkortes til ”NED”.  
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sådan udvalg minimum skulle bestå af 3 personer, hvor alle var NED, og minimum 2 af de 3 

personer samtidig er uafhængige22. 

 

3.3.1.2 To-strengede ledelsesmodel 

Det to-strengede ledelsessystem er kendetegnet ved en opdeling af bestyrelsen og direktionen, 

hvor bestyrelsen forestår tilsynet med direktionen samt ansættelse og afskedigelse. Principielt 

er der tale om en fuldstændig opdeling mellem bestyrelsen og direktionen. Tyskland er et af de 

lande, der praktiserer denne strenge opdeling ved lov, hvor der ikke må være 

personsammenfald mellem disse 2 organer, og hvor bestyrelsen udelukkende agerer som 

kontrolforanstaltning af direktionen. 

 

I den danske model praktiseres denne strenge opdeling ikke ved lov, idet medlemmer af 

direktionen tillige kan besidde poster i bestyrelsen. Komiteen for god selskabsledelse anbefaler 

imidlertid, at et selskabs direktion ikke indgår i selskabets bestyrelse. Flertallet af 

bestyrelsesmedlemmerne er ved lov bestemt at skulle bestå af personer, der ikke er direktører i 

selskabet23, og at bestyrelsesformanden samtidig ikke må være direktør i selskabet24.  

 

Det danske ledelsessystem bestemmes overordnet i aktieselskabslovens § 54, hvor det 

fremhæves, at det er bestyrelsen og ledelsen i forening, der forestår virksomhedens 

anliggender. Bestyrelsen er således ikke et rent tilsyns- og kontrolorgan, hvorfor det ud fra en 

funktionel betragtning kan vurderes som en en-strengede model (Christensen m.fl. 2004:147) 

eller en modificeret to-strengede model (Staalkjær 2005:33). Nørby (2005) nævner, at man i 

Danmark opererer med en to-strengede ledelse, men at ledelsessystemet nærmere kan betegnes 

som ”halvandetstrenget”. Betegnelsen udspringer fra bestyrelsens opgave som det 

kontrollerende ledelsesorgan, der ansætter den daglige ledelse og samtidig udfører 

overordnede ledelsesopgaver såsom selskabets strategi.  

 

Hvorvidt det danske system er et ”modificeret” eller ”halvandetstrenget” system, må bero på, 

hvorledes det enkelte selskabs bestyrelser og daglige ledelse vælger at indrette sig. I afsnit 

                                                 
22 Uafhængighed i Cadbury-rapporten defineres som: uafhængig af den daglige ledelse og uafhængig af en enhver 
form for forretning og andre forhold, der kunne påvirke udøvelsen af deres uafhængige dømmekraft. 
23 Jf. aktieselskabsloven § 51, stk. 2 
24 Jf. aktieselskabsloven § 56, stk. 1 
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2.2.3 i agentteorien redegøres der for beslutningssystemet i den øverste ledelse, hvor 

beslutningsprocessen naturligt fører til adskillelse mellem ledelses- og kontrolfunktionen. 

Spændet mellem systemerne i de danske selskaber må således anføres at ligge et sted mellem 

et system, der er 1,1 – 1,9 strenget. 

 

I det overordnede perspektiv i forhold til revisionsudvalgets funktion, synes det dog mere 

relevant ud fra en kontrolmæssig henseende at anvende revisionsudvalget i den en-strengede 

ledelsessystem. 

 

3.3.1.2.1 Bestyrelsens opgaver 

Som nævnt i ovenstående afsnit bestemmes det danske ledelsessystem overordnet i 

aktieselskabsloven, herunder beskrives bestyrelsens centrale arbejdsopgaver samt bestyrelsens 

indbyrdes forhold med direktionen. Ifølge aktieselskabsloven § 54 fremgår det: 

 

• Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. 

• Direktionen varetager den daglige drift af selskabet og skal efterleve de af bestyrelsen 

fastsatte retningslinier og anvisninger. 

• Bestyrelsen skal fortage dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art 

eller af stor betydning. Direktionen kan kun foretage sådanne beslutninger efter 

bestyrelsens særlige bemyndigelse. 

• Bestyrelsen skal sørge for, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i 

forhold til selskabets drift. 

• Direktionen skal sørge for, at selskabets bogføring foretages i henhold til gældende 

lovgivning og regler, samt at formueforvaltningen sker på betryggende vis. 

• Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på 

tilfredsstillende vis under hensyntagen til selskabets forhold. 

 

Bestyrelsens centrale arbejdsopgaver er således ifølge aktieselskabsloven at varetage den 

overordnede ledelse samt at foretage de overordnede beslutninger af stor betydning for 

selskabet og løbende føre kontrol med den daglige ledelses arbejde. 
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Nørby (2005) indtager et mere nuanceret syn på bestyrelsens opgaver og samspil med 

direktionen og anfører følgende i kapitel IV: 

 

”Det påhviler bestyrelsen at varetage aktionærernes interesser med omhu og under behørig 

hensyntagen til de øvrige interessenter. For så vidt angår den ledelsesmæssige 

arbejdsfordeling mellem bestyrelse og direktion, er det bestyrelsens opgave og ansvar at 

forestå den overordnede ledelse af selskabet samt fastlægge retningslinierne for og udøve 

kontrol med direktionens arbejde. Udvikling og fastlæggelse af hensigtsmæssige strategier for 

selskabet er en væsentlig ledelsesopgave. Det er væsentligt, at bestyrelsen i samarbejde med 

direktionen sikrer, at der løbende sker en udvikling af og opfølgning på de nødvendige 

strategier”. 

 

Bestyrelsens opgaver og ansvar ifølge Nørby (2005) adskiller sig ikke meget i forhold til 

aktieselskabsloven. Nørby lægger dog større betydning på aktionærerne, hvor bestyrelsen kan 

anses, som det koordinerende led mellem kapitalen og den daglige ledelse, og som en løsning 

på problemstillingen jf. principal-agentteorien. Yderligere fremhæves bestyrelsens strategiske 

rolle som et væsentligt aspekt i ledelsesopgaven. Kontrolopgaven med direktionens arbejde er 

ligeledes tillagt værdi. 

 

3.3.2 Børsnoterede selskabers størrelse 

Ud over ovenstående forskelle i ledelsessystemerne er den danske model, herunder 

erhvervsstrukturen, kendetegnet ved at indeholde relativt mange små eller mellemstore 

selskaber og kun få store selskaber. En metode til at beregne den gennemsnitlige størrelse af 

børsnoterede selskaber i Danmark er at opgøre den samlede børsværdi divideret med antal 

børsnoterede selskaber. For at sætte størrelsesforholdet i perspektiv vil det være relevant at 

sammenligne denne metode i et internationalt perspektiv. Nedenfor i tabel 2 er 

størrelsesforholdene for ovenstående beregning foretaget for landene Danmark, Norge, 

Sverige, Storbritannien og USA.  
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Tabel 2: Gennemsnitlig størrelse af børsnoterede selskaber målt i forholdet mellem 

markedsværdi af det nationale aktiemarked og antal børsnoterede selskaber. 

 
Antal børsnoterede  

selskaber 
Aktiemarkedsværdi 

i USD milliarder 

 
Gennemsnitlig 

værdi pr. selskab i 
USD milliarder 

Aktiemarkedsværdi 
i % af BNP25 

         
 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 

Danmark 258 225 39 108 0,15 0,48 29,3 68,1 
Norge 112 191 26 65 0,23 0,34 22,5 39,0 

Sverige 258 292 98 328 0,38 1,12 40,8 137,1 
UK 1.701 1.904 849 2.577 0,50 1,35 85,8 178,6 

USA 6.599 7.524 3.060 15.104 0,46 2,01 53,2 154,7 
Kilde: Gwartney og Lawson (2006) gengivet i Sinani m.fl.(2008) 

 

Ovenstående tabel giver en indikation af størrelsesforholdene, dels for antallet af børsnoterede 

selskaber, den samlede børsværdi af de noterede selskaber, den gennemsnitlige børsværdi pr. 

noterede selskab og slutteligt forholdet mellem børsværdien og BNP. 

 

Det fremgår af tabel 2, at antallet af børsnoterede selskaber i Danmark og den samlede værdi 

heraf udgør en begrænset størrelse i forhold til Storbritannien og USA. Sammenligner man 

derimod den gennemsnitlige værdi pr. selskab i Danmark, fremkommer et størrelsesforhold i 

2000-tal på ca. 1:3 i forhold til Storbritannien og 1:4 i forhold til USA. Selskaberne i de 

angelsaksiske lande er således gennemsnitlig henholdsvis 3 til 4 gange større end selskaberne 

noteret i Danmark. Sammenholder man aktiemarkedsværdien med landets BNP fås et udtryk 

for betydningen af det nationale aktiemarked i forhold til landets samlede økonomi, hvilket 

giver nogenlunde det samme billede som ovenfor. Samlet set giver forholdene således en klar 

indikation af, hvor meget mindre det danske aktiemarked er i forhold til de angelsaksiske 

lande. 

 

Piot (2004) fremhæver, at de fleste omkostninger i overvågnings- og kontrolfunktionen er 

faste, hvilket giver de store selskaber økonomisk stordriftsfordele. De fordele, som selskaberne 

opnår ved en effektiv overvågningsmekanisme, øges i takt med selskabernes størrelse. Samlet 

bør ovenstående ifølge Piot (2004) motivere store organisationer til at etablere 

revisionsudvalg. Idet de danske selskaber er af begrænset størrelse i forhold til de 

                                                 
25 BNP - Bruttonationalproduktet udtrykker størrelsen af et lands økonomi og idet man opgør BNP omtrent ens i 
alle lande, bliver det muligt at sammenligne de enkelte landes økonomier med hinanden. 
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angelsaksiske selskaber, vil udbyttet ved etablering af revisionsudvalg i de danske selskaber 

overordnet set være mindre. Ud fra antagelsen om, at selskabers størrelse har betydning for 

etablering af revisionsudvalg, vil det i afsnit 6 blive undersøgt, om dette ligeledes er tilfældet i 

størrelsesforholdet blandt selskaber i Danmark. 

 

3.3.3 Bestyrelsesstruktur 

Bestyrelsesstrukturen i Danmark er kendetegnet ved relativ små bestyrelser sammenlignet med 

store lande som USA og Storbritannien. I Nørby (2001) og (2004) anbefaledes det specifikt, at 

antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen maksimalt skulle udgøre 6 

medlemmer. Anbefalingen blev dog ændret i Nørby (2005), hvor man anbefalede, at 

bestyrelsens størrelse ikke bør være større, end der kan foregå en konstruktiv debat og effektiv 

beslutningsproces, og at bestyrelsen løbende må vurdere, hvorvidt sammensætningen af 

medlemmerne er passende for selskabets behov. 

 

Nedenfor i tabel 3 er skitseret en oversigt over hvor mange bestyrelsesmedlemmer der 

gennemsnitligt er i et dansk selskab samt gennemsnittet i de store selskaber. Antallet bliver 

sammenlignet med flere europæiske lande og USA. Tabellen er endvidere opdelt i en-

strengede og to-strengede systemer. 
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Tabel 3: Bestyrelsens gennemsnitlige størrelse (antal personer) 

  
Gennemsnitligt antal 

bestyrelsesmedlemmer 

Gennemsnitligt antal 
bestyrelsesmedlemmer 

- Store selskaber 
En-strengede systemer    

USA  12  
Storbritannien  9 14 

Frankrig  8 14 
Belgien  10 16 
Italien  19 13 

Spanien  11 14 
    

To-strengede systemer    
Tyskland  9 (+3) 18 
Frankrig26  8 (+3)  
Holland  5 (+3) 7 
Sverige   9 

Danmark inkl. medarb.repr.27  8 (+2)28 1029 
Danmark, ekskl. medarb. repr.  6 (+2) 7 

Kilder: Thomsen m.fl.(2004), der angiver følgende kilder; Van der Elst (2000); The Economist (2001); Heidrick 

& Struggles (1999); egen tilvirkning af antal bestyrelsesmedlemmer i Danmark. 

 

Af tabel 3 fremgår det, at hvis man sammenligner antal bestyrelsesmedlemmer i danske 

selskaber med de udenlandske selskaber, ligger de i den nedre ende af skalaen. Hertil skal det 

nævnes, at parentesen udgør et skøn over direktionsmedlemmer, således at der er mere 

sammenlignelighed mellem en-strengede og to-strengede systemer. Modsatvis kan man 

argumentere for, at et af de mest kendetegnende træk for bestyrelser i Danmark såvel som de 

øvrige skandinaviske lande og Tyskland er, at medarbejderrepræsentanter er tilladt i op til en 

tredjedel30 af den samlede bestyrelse (i Tyskland dog op til 50 %). Sinani m.fl. (2008) 

argumenterer for, at det specielle system i Skandinavien med medarbejderrepræsentanter i 

bestyrelsen synes at fungere, selvom (eller måske fordi), at repræsentanterne er mest kendt 

som de ”stille” medlemmer. Fratrækkes medarbejderrepræsentanterne således, at man kun 

medtæller de generalforsamlingsvalgte medlemmer i bestyrelsen, får man en 

                                                 
26 Frankrig er noteret i begge systemer, idet man i Frankrig har frit valg.  
27 Det er fundet relevant, at opdele Danmark i bestyrelser med og uden medarbejderrepræsentanter til 
sammenligning med andre lande, dog bl.a. ikke Tyskland og Sverige der ligeledes er kendt for 
medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.  
28 Parentes angiver ifølge Thomsen m.fl.(2004) et skøn over det gennemsnitlige antal direktionsmedlemmer i en-
strengede systemer til brug for sammenligning med to-strengede systemer og antallet af det gennemsnitlige antal 
af bestyrelsesmedlemmer er udarbejdet i forhold til selskaber noteret på OMX Copenhagen Largecap og Midcap. 
29 Gennemsnitligt antal bestyrelsesmedlemmer i selskaber noteret på OMX Copenhagen Largecap, egen 
tilvirkning.  
30 Gældende for selskaber, der i de sidste tre år har beskæftiget gennemsnitligt mindst 35 jf. aktieselskabsloven § 
49, stk. 2.  
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bestyrelsesstørrelse i store danske selskaber, der i forhold til f.eks. Storbritannien, er 

gennemsnitligt halvt så stor. Medtælles direktionsmedlemmer i Danmark mindskes forskellen. 

 

I international sammenhæng kan det konkluderes, at bestyrelsens størrelse generelt set i 

Danmark ligger et niveau under lande, hvor aktiemarkederne og selskaberne er større. 

Hvorvidt selskaber med mindre bestyrelser har bedre performance end selskaber med store 

bestyrelser, har ifølge Rose (2004:27) ingen signifikant betydning.  

 

I modsætning til den manglende betydning for et selskabs performance i forhold til 

bestyrelsens størrelse fremgår det ofte i litteraturen om revisionsudvalg, at bestyrelsens 

størrelse har stor betydning for, om selskabet bør etablere et revisionsudvalg. I afsnit 6.3.1 vil 

vi efterprøve, om der er en sammenhæng mellem bestyrelsens størrelse i Danmark og 

etablering af revisionsudvalg. 

 

3.3.4 Ejerforhold 

Et andet element hvor Danmark adskiller sig fra de angelsaksiske lande er i 

ejerskabsstrukturen af de børsnoterede selskaber. Ejerskabsstrukturen i Danmark er 

kendetegnet ved at være relativt koncentreret. Det vil sige ejerskab, hvor få store aktionærer 

tilsammen eller enkeltvis besidder majoriteten af stemmerettighederne i et selskab Caspar Rose 

(2007). Til sammenligning er ejerskabsstrukturen normalt mere spredt i angelsaksiske lande. 

Ifølge Streckel og Thomsen (2004) er bidrag til debatten om selskabsstyring hovedsagelig 

domineret fra disse lande, hvorfor der synes at være en påfaldende tendens til at betragte spredt 

ejerskab som både naturligt og hensigtsmæssigt. Streckel og Thomsen (2004) fremfører 

endvidere, at den større fokus på spredt ejerskab medfører et øget krav om ledelsens 

uafhængighed, og at dette krav i betragtning til danske lovgivning synes mindre relevant. 

Betragtningen skal ses i sammenhængen med, at der i Danmark i forvejen er krav om, at 

flertallet af bestyrelsesmedlemmer skal bestå af personer, der ikke er direktører i selskabet. 

 

Forskellen i ejerskabsstrukturen mellem de angelsaksiske og de kontinentaleuropæiske lande 

adskiller sig ligeledes i begrænsninger i aktionærernes rettigheder, herunder 

stemmeretsbegrænsninger, stemmeretsdifferentiering eller lignende, der sjældent forekommer i 

angelsaksiske lande. I Danmark forekommer differentieret stemmeret ofte. I 
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aktieselskabsloven er det dog bestemt, at hver aktie skal give stemmeret, dog kan vedtægterne 

bestemme, at stemmeværdien for visse aktier kan forøges med maksimalt ti gange 

stemmeværdien af nogen anden aktie af samme størrelse31. Typisk ses denne opdeling ved 

udstedelse af forskellige aktieklasser A- og B-aktier i et selskab. Af nedenstående tabel 

fremgår udbredelsen af selskaber med og uden aktieopdeling i henholdsvis Large- og Midcap, 

målt på markedsværdien.  

 

Tabel 4: Udbredelsen af A- og B-aktier målt på markedsværdien, i mio. kr. 

CPH  
Markedsværdi, selskaber 

med A/B aktier 
Markedsværdi, selskaber 

uden A/B aktier 
 Total 

      
Largecap  480.940 798.489  1.279.429 
i procent  38 % 62 %  100 % 

      
Midcap  22.517 143.492  166.009 
i procent  14 % 86 %  100 % 

      
I alt  503.457 941.981  1.445.438 

i procent  35 % 65 %  100 % 
Kilde: egen tilvirkning 

 

Det fremgår af tabel 4, at selskaber med A- og B-aktier udgør 38 % af den samlede 

markedsværdi i Largecap og 14 % af den samlede markedsværdi i Midcap. Samlet set udgør 

selskaber med aktieopdeling i Large- og Midcap 35 % i forhold til den samlede markedsværdi.  

 

Ofte er de stemmetunge A-aktier fondsejet, og i Danmark er denne form for ejerskab ganske 

unikt. Danmark er et af de lande, hvor fondsejerskab er meget udbredt (Thomsen m.fl. 

2004:25). De indhentede empiriske tal fra selskabernes årsrapporter for 2006 noteret på Large- 

og Midcap bekræfter ligeledes, at ejerskabsstrukturen i Danmark er relativ koncentreret. Det 

fremgår, at 52 %32 af selskaberne i undersøgelsen har 1 - 3 ejere, hvis stemmeandel hver især 

overstiger 20 %33 af den samlede stemmeværdi i et selskab. 

 

Set ud fra den klassiske principal–agentteori strider fondsejerskabet imod forestillingen om, at 

en kontrakt mellem aktionæren(principalen) og direktøren (agenten), kan give incitamenter for 

                                                 
31 Aktieselskabsloven § 67, stk. 1. 
32 n=77. 
33 Koncentreret ejerskab defineres ifølge Erhvervs-, Finans-, Skatte- og Økonomiministeriet (1999: 58), som 
værende hvor minimum 1 aktionær hvis stemmeandel overstiger 20 %. 
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agenten til at yde en større indsats for principalen. Argumentet herfor er, at fonden ingen ejer 

har og at bestyrelsesmedlemmernes aflønning typisk ikke afhænger af økonomiske 

præstationer. De har således ingen incitamenter til at optimere indtjeningen samtidig med, at 

agenten er risikoavers, hvorfor der opstår en ineffektiv risikoallokering mellem parterne. 

 

I et overordnet perspektiv kan man samtidig argumentere for, at fondsejerskab med 

bestemmende indflydelse, og som ifølge en fundats skal bevare denne, hverken kan eller vil 

have de samme incitamenter til at søge kapital ude fra, som selskaber med en spredt 

ejerskabskreds, idet dette kan medføre afgivelse af den bestemmende indflydelse. Rose (2007) 

argumenterer ligeledes for, at det kan være problem med en fondskonstruktion, idet det kan 

hæmme et selskabs ekspansion, når der skal rejses ny kapital i form af udstedelse af ny 

aktiekapital. Modsatvis argumenterer Rose (2007) for, at en fondskonstruktion eller 

koncentreret ejerskab kan give mere stabilitet og sikkerhed for, at ledelsen kan udføre 

langsigtet planlægning af selskabets aktiviteter uden at fokusere på at tilfredsstille 

aktieanalytikere på kort sigt. Ifølge Nørby (2001) er tiltrækning af kapital et af 

hovedformålene med god selskabsledelse. Nørby-udvalgets opfattelse af god selskabsledelse 

er: 

 

”at gøre det mere attraktivt at investere i danske børsnoterede selskaber og forbedre danske 

selskabers adgang til kapital ved at tiltrække bl.a. udenlandske investeringer.” 

 

Med udgangspunkt i ovenstående opfattelse mener Nørby (2001), at god selskabsledelse kan 

medføre en forbedret kapitaltiltrækning i danske selskaber. Samtidig var Nørby (2001) af den 

opfattelse, at tiltrækningen af kapital blev begrænset ved bl.a. stemmeretsbegrænsninger m.v.34 

samt manglende gennemsigtighed. I rapporten for 2005 er holdningen er dog ændret, og det 

anbefales heri: 

 

”bestyrelsen at vurdere, hvorvidt selskabets kapital- og aktiestruktur fortsat er i aktionærernes 

og selskabets interesse, samt at redegøre for denne vurdering i selskabets årsrapport.” 

 

                                                 
34 Jf. afsnit I, 2  
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Den empiriske litteratur og undersøgelse af de forskelligartede kapital- og aktiestrukturer35 

viser, at selskaber med A- og B-aktier samt selskaber, der er domineret af en fond, klarer sig 

lige så godt, som selskaber uden. Samlet set kan der dog stadig argumenteres for, at et selskabs 

kapital- og aktiestruktur i en vis grad er påvirket af, om selskabet har en koncentreret eller en 

spredt ejerskabskreds. Ud fra tesen om, at Corporate Governance skal medvirke til 

kapitaltiltrækning, vil visse selskaber med koncentreret ejerskab, ikke i så høj grad som 

selskaber med spredt ejerskabskreds, være villig til eller interesseret i at følge anbefalinger til 

god selskabsledelse, med det ene formål at tiltrække kapital. Koncentreret ejerskab kan således 

medføre, at selskaberne ikke har samme behov for eller incitamenter til at etablere 

revisionsudvalg, som selskaber med spredt ejerskabskreds. 

 

Nedenstående figur skitserer ledelsessystemerne og ejerskabsspredning i henholdsvis de 

angelsaksiske og kontinentaleuropæiske lande. 

 

Figur 2: Karakterisering af forskellene mellem de angelsaksiske og 

kontinentaleuropæiske lande. 

Kilde: Erhvervs-, Finans-, Skatte- og Økonomiministeriet (1999) 

 

                                                 
35 Undersøgelser gengivet i Krenchel og Thomsen (2004:211-213) foretaget af Rose, Caspar (2002) – Corporate 
Finansiel Performance and the Use of Takeover Defenses og Thomsen og Rose (2004) – Foundation Ownership 
and Economic Performance. 

 
Den angelsaksiske model Den kontinentaleuropæiske model 

• En-strengede ledelsessystem 
• Spredt ejerkreds 
• ”one share - one vote” 

• To-strengede ledelsessystem 
• Koncentreret ejerkreds 
• Stemmeretsdifferentiering 

• Stærk ledelse 
• Svage aktionærer 

 

• Stærk ledelse og 
majoritetsaktionær 

• Svage minoritetsaktionærer 
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3.4 Sammenfatning 

Formålet med anbefalinger til god selskabsledelse er ifølge Nørby (2005) at gøre det attraktivt 

at investere i danske børsnoterede selskaber og forbedre adgangen til udenlandsk kapital ved at 

skabe større gennemsigtighed og indsigt i selskaberne. De internationale investorer kræver og 

efterspørger god selskabsledelse, og såfremt de danske selskaber ikke lever op hertil og ikke er 

på lige fod med internationale selskaber noteret i udlandet, vil adgangen til udenlandsk kapital 

være begrænset. Af tabel 1 fremgår det i denne forbindelse, at Danmark i forhold til de øvrige 

EU lande, ikke har en så stor andel af udenlandske investorer i forhold til det samlede 

nationale aktiemarked. En af udfordringerne for selskaberne er ifølge Nørby (2005) at kunne 

forklare de internationale investorer omkring de fordele, der er i den danske struktur, herunder 

ledelsesstrukturen. 

 

Ledelsesstrukturen i Danmark er kendetegnet ved en to-strengede ledelsessystem, men kan 

reelt betragtes som blanding mellem det en-strengede og to-strengede system. En af fordelene 

ved det en-strengede system er, at bestyrelsens videns- og informationsflow er relativt stort, 

idet disse bestyrelser er kendetegnet ved at være repræsenteret af den daglige ledelse. Dette er 

dog på bekostning af uafhængigheden i bestyrelsen og dennes kontrol- og tilsynsopgave. I det 

to-strengede system gør det modsatte sig gældende. Hvorvidt det ene system er bedre end det 

andet, er ikke afhandlingens formål at konkludere, dog vurderes revisionsudvalgets funktion i 

forhold til kontrolopgaven mere relevant i det en-strengede system. 

 

Det kan konkluderes, at størrelsesforholdet i det danske aktiemarked i forhold til de 

angelsaksiske lande er langt mindre, og at den gennemsnitlige værdi pr. børsnoterede selskab i 

Danmark er ca. 1:3 til 1:4 af værdien i forhold til Storbritannien og USA. Størrelsesforholdene 

i selskaberne bør have indflydelse på, hvorvidt selskaberne etablerer revisionsudvalg. Ifølge 

Piot (2004) øges fordelene med revisionsudvalg i takt med selskabernes størrelse.  

 

Undersøgelsen af bestyrelsesstrukturen i de danske børsnoterede selskaber viste, at 

bestyrelserne i Danmark er relativ små sammenlignet med de angelsaksiske lande. Nørby 

(2005) anbefaler, at etablering af bestyrelsesudvalg bør overvejes i det enkelte selskab, 

herunder for forhold som bestyrelsens og selskabets størrelse samt kompleksitet. Bestyrelsens 

størrelse bør således have indflydelse på selskabernes etablering af revisionsudvalg.  
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Det blev fundet, at ejerskabsstrukturen i Danmark er kendetegnet ved at være relativt 

koncentreret sammenholdt med de angelsaksiske lande, hvor strukturen er kendetegnet ved 

større spredning i ejerskabskredsen. Den koncentrerede ejerkreds forekommer bl.a. ved 

opdeling i A- og B aktier. Set ud fra et kapitaltiltræknings-spørgsmål må det forventes at have 

en vis betydning, hvorvidt der forekommer stemmebegrænsninger i stedet for ”one share – one 

vote”. Desuden kan incitamenterne for kapitaltiltrækning være forskellige. 

 

Samlet set er det fundet, at der er danske forhold, der bør have betydning for Corporate 

Governance principperne og derigennem for valg af revisionsudvalg. I afsnit 6 vil der blive 

efterprøvet, hvorvidt dette er tilfældet ved en empirisk undersøgelse af 88 selskaber. 
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4. Revisionsudvalg 

I det foregående afsnit blev der redegjort for begrebet Corporate Governance i dansk kontekst. 

Nedenstående afsnit vil indeholde en generel beskrivelse af revisionsudvalg, herunder 

formålet, den historiske udvikling og funktionen for et sådan udvalg. 

 

4.1 Formål med etablering af revisionsudvalg 

Krav og anbefalinger til etablering af revisionsudvalg er en konsekvens af diverse 

erhvervsskandaler både i USA og i EU. Erhvervsskandalerne har medført et øget fokus på 

kontrol af selskabsledelse. 

 

Et revisionsudvalg er et underudvalg til bestyrelsen, som normalt består af 3-5 uafhængige 

medlemmer. Revisionsudvalgets opgaver er blevet udvidet med tiden. Tidligere var formålet 

med revisionsudvalget at være selskabets kontakt med revisor samt at vurdere dennes 

uafhængighed (Cadbury 1992). I dag omfatter revisionsudvalgets opgaver at fokusere på alle 

regnskabs- og revisionsmæssige forhold samt risikostyring. 

 

I revisorlovens § 31, stk. 2 er revisionsudvalgets opgaver konkretiseret til som minimum at 

omfatte følgende: 

 

• At overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen 

• At overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem, eventuelle interne revision og 

risikostyringssystemer fungerer effektivt 

• At overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. 

• At kontrollere og overvåge revisors uafhængighed, herunder særligt leveringen af 

yderligere tjenesteydelser til virksomheden 

 

 

Ud over ovennævnte opgaver skal revisionsudvalget indstille forslag til valg af revisor eller 

revisionsvirksomheder36. Revisoren vælges på generalforsamlingen, men bestyrelsen vil på 

                                                 
36 Jf. revisorloven §31, stk. 3 
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generalforsamlingen stille forslag til valg af revisor på baggrund af indstillingen fra 

revisionsudvalget. Revisionsudvalget vil i kraft af ovenstående opgaver være det naturlige led 

til revisor, og revisor skal således også ifølge 8. direktiv artikel 41.4 underrette 

revisionsudvalget om væsentlige spørgsmål vedrørende den lovpligtige revision. I særdeleshed 

skal underrettes om væsentlige mangler i den interne kontrol vedrørende 

regnskabsaflæggelsen. 

 

Internationalt tillægges revisionsudvalg stor værdi som en del af Corporate Governance, dette 

skal dog ses i sammenhæng med f.eks. forskelle i ledelsessystemer mv. Det fremføres i 

litteraturen at revisionsudvalg bestående af medlemmer med de fornødne finansielle 

kompetencer muliggør en mere kvalificeret og velovervejet gennemgang af virksomhedens 

finansielle oplysninger, end hvis det var den samlede bestyrelse, der foretog gennemgangen. 

Dette argument kan dels begrundes med, at revisionsudvalget skal have medlemmer med 

kompetencer inden for det finansielle felt, men også i høj grad, at revisionsudvalgets funktion 

netop kræver gennemgang af de finansielle oplysninger. Ved oprettelse af revisionsudvalg som 

underudvalg til bestyrelsen sikres fokus på de finansielle oplysninger i bestyrelsesarbejdet og 

kan give virksomhedens finansielle rapportering større troværdighed. I afsnit 5 vil argumenter 

for og imod etablering af revisionsudvalg blive gennemgået nærmere. 

 

4.2 Anbefalinger og lovkrav i relation til revisionsudvalg 

Nedenfor følger en kort historisk gennemgang af hvilke anbefalinger og lovkrav til 

revisionsudvalg, som er udarbejdet, både i USA og i EU. 

 

USA 

I USA har revisionsudvalg været anvendt i mange år. Selskabet Great Western Railway 

dannede allerede i 1855 et revisionsudvalg. De første anbefalinger om anvendelsen af 

revisionsudvalg går ligeledes mange år tilbage. Som følge af flere amerikanske 

erhvervsskandaler i 1930'erne, især den såkaldte Mckesson & Robbins skandale, anbefalede 

New York Stock Exchange (NYSE) i 1939, at den eksterne revisor skulle vælges af et specielt 

udvalg. Det amerikanske regeringsorgan til kontrol med børsnoterede papirer, Securities and 
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Exchange Commission (SEC), tiltrådte denne anbefaling i 1940. SEC anbefalede desuden, at 

revisionsudvalget skulle fastlægge detaljer i forbindelse med revisionen (Thinggaard). 

 

Den amerikanske revisororganisation, American Institute of Certified Public Accountants 

(AICPA) anbefalede i 1967, at alle større amerikanske virksomheder etablerede 

revisionsudvalg, bestående af uafhængige medlemmer, dvs. personer, der ikke er involveret i 

den daglige ledelse eller i øvrigt ansat i selskabet (Thinggaard). Diverse erhvervsskandaler, 

bl.a. Watergate samt retssager i 1970'erne var baggrunden for, at etablering af revisionsudvalg 

i 1978 blev gjort til et krav i stedet for blot en anbefaling, hvis selskabet var noteret på NYSE 

(Braiotta). 

 

Inden for de sidste 10 år er der i USA udarbejdet en række anbefalinger for best practice for 

revisionskomiteer blandt andet ved US Blue Ribbon rapporten fra 1999. Desuden er området 

reguleret ved lov i forbindelse med vedtagelsen af Sarbanes-Oxley Act fra 2002. 

 

England 

Udviklingen af Corporate Governance inden for EU har i væsentligt omfang været præget af 

Cadbury's Code of best practice fra 1992 (Cadbury 1992). Rapporten var en konsekvens af 

adskillige erhvervsskandaler i Storbritannien. 

 

I England var der ikke krav til etablering af revisionsudvalg, men i Cadbury rapporten blev 

revisionsudvalg anbefalet, og efterfølgende etablerede stort set alle engelske børsnoterede 

selskaber revisionsudvalg. Cadbury rapporten er løbende blevet fulgt op af diverse 

forbedringsanbefalinger vedrørende Corporate Governance, herunder Guidance on Audit 

Committees37 fra 2003 indeholdende retningslinjer for revisionsudvalg i børsnoterede 

selskaber i UK. I 2003 blev Cadbury rapporten erstattet af ”The Combined Code”, som var en 

opdateret version af Cadbury rapporten, udgivet af Financial Reporting Council (FRC). I 2003 

udgaven af Combined Code blev den oprindelige anbefaling om etablering af revisionsudvalg 

fra Cadbury rapporten ændret til et krav om etablering. 

 

                                                 
37 Tidligere kendt som “The Smith Report – Audit committees combined code guidance”. 
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EU-kommissionen fremsatte i marts 2004 forslag til ændring af 8. direktiv, og dette har fået 

betydning for anvendelsen af revisionsudvalg i EU. Formålet med direktivet var at styrke 

kvaliteten af den lovpligtige revision samt at forebygge regnskabsskandaler. Vedrørende 

revisionsudvalg var formålet, at det sammen med et effektivt internt kontrolsystem ”medvirker 

til at minimere finansielle risici, driftsmæssige risici og manglende overholdelse af forskrifter 

og øger regnskabsaflæggelsens kvalitet.”38. Ændringsforslaget indeholdt et krav om etablering 

af revisionsudvalg som et underudvalg til bestyrelsen for virksomheder af offentlig interesse. 

Dog gives der mulighed for, at den samlede bestyrelse kan varetage revisionsudvalgets 

opgaver. Direktivet trådte i kraft den 29. juni 2006, og medlemsstaterne skulle senest den 29. 

juni 2008 godkende og offentliggøre de bestemmelser, der måtte være nødvendige for at 

overholde det nye direktiv. 

 

Som konsekvens af vedtagelsen af 8. direktiv udarbejdede The Financial Services Authority 

nye retningslinjer vedrørende Corporate Governance, hvor bl.a. reglerne om revisionsudvalg 

blev ajourført i overensstemmelse med EU-kravene, jf. 8. direktiv. Ligeledes som konsekvens 

af 8. direktiv blev der foretaget en opdatering af ”The Combined Code”. 

 

Danmark 

I Danmark blev de første anbefalinger for Corporate Governance udsendt i 2001 i form af 

Nørby-udvalgets rapport om god selskabsledelse. Nørby-udvalget var af den opfattelse, at 

bestyrelsesudvalg, herunder revisionsudvalg, ikke generelt kunne anbefales pga., at de danske 

selskabsbestyrelser ikke har en sådan størrelse, at løsningen af dens opgaver betinger, at der 

etableres bestyrelsesudvalg (Nørby 2001). Fondsbørsens komité for god selskabsledelse 

udarbejdede i 2004 en rapport, hvor justeringer i forhold til Nørby-udvalgets rapport fra 2001 

blev fremlagt. De reviderede anbefalinger er præget af den internationale udvikling inden for 

Corporate Governance og anbefaler, at danske børsnoterede selskaber med komplekse 

regnskabs- og revisionsmæssige forhold bør overveje anvendelsen af revisionsudvalg som et 

underudvalg til bestyrelsen. Anvendelsen af bestyrelsesudvalg skal således ifølge de 

reviderede anbefalinger baseres på en individuel bedømmelse af omstændighederne i et givent 

selskab. 

 

                                                 
38 8. direktiv, betragtning 24 
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Den 1. juli 2008 trådte den nye revisorlov i kraft. Revisorlovens kapitel 8 (§ 31) behandler 

reglerne omkring etablering af revisionsudvalg og opgaverne, som udvalget skal varetage. For 

at overholde bestemmelserne i 8. direktiv indeholder revisorloven krav til, at selskaber, der har 

værdipapirer optaget til handel, skal etablere revisionsudvalg. I revisorloven er der dog 

indarbejdet undtagelsesbestemmelser, som muliggør, at den samlede bestyrelse kan varetage 

revisionsudvalgets funktion. 

 

4.3 Udbredelse af revisionsudvalg 

Mens revisionsudvalg kun har vundet begrænset indpas i de danske børsnoterede selskaber, så 

er udvalgene som følge af de oven for beskrevne lovmæssige krav eller anbefalinger mere 

udbredt internationalt. I USA har etablering af revisionsudvalg været lovmæssigt bestemt i en 

lang årrække. Selskaber i UK valgte i meget stort omfang at etablere revisionsudvalg i 

forbindelse med anbefalingerne i Cadbury-rapporten fra 1992, og i forbindelse med, at 

Combined Code erstattede Cadbury-rapporten i 2003, blev det også for engelske børsnoterede 

selskaber et krav, at de etablerede revisionsudvalg. 

 

I de kontinentaleuropæiske lande, herunder Danmark, har udbredelsen af revisionsudvalg 

været betydeligt mindre end i USA og UK, hvilket blandt andet kan forklares ved, at det to-

strengede ledelsessystem er det mest udbredte i de kontinentaleuropæiske lande, mens det en-

strengede ledelsessystem anvendes i USA og UK. 

 

Som det tidligere er nævnt indeholder EU-kommissions ændring af det 8. direktiv et krav om 

nedsættelse af revisionsudvalg i virksomheder af interesse for offentligheden, jf. 8. direktiv 

artikel 41. Bestemmelserne blev ophøjet ved lov i Danmark i forbindelse med vedtagelsen af 

den nye revisorlov. På trods af undtagelsesbestemmelserne kan den nye revisorlov meget vel 

få indflydelse på udbredelsen af revisionsudvalg i Danmark.  
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4.4 Revisionsudvalgets medlemmer, formalia og samarbejdspartnere 

Formalia vedrørende revisionsudvalgets medlemmer, mødeaktivitet, samarbejdspartnere m.v. 

er hovedsagligt beskrevet i de internationale anbefalinger og krav til revisionsudvalg, hvorfor 

nedenstående gennemgang primært vil tage udgangspunkt i disse. 

 

4.4.1 Revisionsudvalgets medlemmer 

Et revisionsudvalg vil normalt bestå af 3 til 5 medlemmer, både Guidance on Audit 

Committees (2008)39, Blue Ribbon (1999) samt Combined Code (2008) anbefaler minimum 3 

medlemmer. Dog gives der i Combined Code mulighed for, at mindre selskaber kan nøjes med 

2 medlemmer. 

 

Af de 19 selskaber i den empiriske undersøgelse foretaget i forbindelse med nærværende 

afhandling har 16 selskaber oplyst om antallet af revisionsudvalgsmedlemmer. Blandt de 16 

selskaber var der i gennemsnit 3,1 medlem i revisionsudvalget, og 15 ud af 16 selskaber havde 

mellem 2 og 4 medlemmer. 

 

Tabel 5: Antal revisionsudvalgsmedlemmer 

Antal medlemmer 2 3 4 5 6 Gns. 
Antal selskaber 4 8 3 0 1 3,1 

Kilde: egen tilvirkning 

 

I Nørby (2005) er det angivet, at flertallet af revisionsudvalgets medlemmer bør være 

uafhængige. I revisorloven40 er kravet dog kun, at minimum et af medlemmerne skal være 

uafhængigt og samtidig have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. 

 

Revisionsudvalgets medlemmer skal alle være medlem af bestyrelsen og må ikke samtidig 

være medlem af direktionen, jf. revisorloven. Pga. kravet om, at medlemmerne ikke må være 

medlemmer af direktionen, er det ikke muligt at indhente finansielle eksperter blandt 

selskabets daglige ledelse og give dem en post i revisionsudvalget. 

 

                                                 
39 Fremover (Guidance 2008) 
40 Revisorloven, kap. 8, § 31 
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4.4.1.1 Revisionsudvalgets formand 

Formanden for revisionsudvalget skal udnævnes af bestyrelsen. Ud over praktiske opgaver, 

såsom planlægning, mødeledelse m.v., vil formanden også være den naturlige kontakt og 

bindeled med direktionen samt den eksterne revisor. 

 

Formanden for revisionsudvalget har en vigtig funktion, og ifølge Combined Code (2008) 

afhænger værdien af revisionsudvalgets opgaver i høj grad af, at der vælges en stærk og 

uafhængig formand, som har den samlede bestyrelses samt eksterne revisors tillid. 

 

4.4.1.2 Finansiel ekspertise 

I Danmark er det som tidligere nævnt et krav, at minimum et medlem af revisionsudvalget er 

både uafhængigt og har finansiel ekspertise, jf. revisorloven §31. 

 

Combined Code anbefaler, at minimum et medlem af revisionsudvalget har en relevant 

finansiel baggrund. Ifølge den amerikanske revisororganisation (AICPA) skal 

revisionsudvalget have adgang til finansiel ekspertise, enten i kraft af et enkelt medlems 

ekspertise eller via ekspertise hos flere af udvalgets medlemmer. Såfremt kun et enkelt 

medlem af revisionsudvalget bidrager med den fornødne finansielle ekspertise, bør denne 

person ligeledes være en del af bestyrelsen. Såfremt revisionsudvalget ikke har den fornødne 

finansielle ekspertise, bør der ifølge AICPA tages de nødvendige forholdsregler herfor. Dette 

kan f.eks. gøres ved involvering af eksterne rådgivere. I revisionsudvalg uden dybdegående 

finansiel baggrund kan der således opstå et behov for at involvere eksterne eksperter, hvorfor 

revisionsudvalget skal have mulighed for at indhente rådgivning hos konsulenter, der besidder 

de ønskede kompetencer (AICPA). 

 

Både internationalt og nationalt er et af de grundlæggende elementer i kravene/anbefalingerne 

vedrørende revisionsudvalg, at udvalget besidder den nødvendige finansielle ekspertise. 
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4.4.2 Kommissorium 

Bestyrelsen i danske aktieselskaber skal ifølge aktieselskabsloven § 56, stk. 7 udarbejde en 

forretningsorden (kommissorium), hvor der træffes nærmere bestemmelser om udførelse af 

bestyrelsens hverv. Ligeledes bør der udarbejdes et kommissorium for revisionsudvalgets 

funktion og ansvar, hvilket også fremgår af internationale anbefalinger til Corporate 

Governance. 

 

Et kommissorium til revisionsudvalg skal ifølge AICPA indeholde følgende: 

 

• Oversigt over udvalgets ansvarsområder og beskrivelse af, hvordan disse ansvarsområder 

vil blive dækket. 

• Præcisering af, at bestyrelsen og revisionsudvalget er ansvarlig for at vælge, evaluere og 

eventuelt udskifte den eksterne revisor (endelig valg af revisor foretages på 

generalforsamlingen). 

• Præcisering af, at revisionsudvalget er ansvarlig for at sikre at den eksterne revisor 

løbende rapporterer til revisionsudvalget, og at udvalget er ansvarlig for at holde løbende 

kontakt med den eksterne revisor samt sikre, at der ikke er tilhørsforhold til den eksterne 

revisor, der kan have indflydelse på uafhængigheden. 

 

Kommissoriet bør gennemgås årligt for at sikre, at den er tidssvarende og opfylder gældende 

krav og anbefalinger til arbejdet i revisionsudvalget. 

 

Der er udarbejdet standarder til kommissorium for revisionsudvalget, bl.a. af New York Stock 

Exchange. Disse standarder skal tilpasses det enkelte selskabs forhold, da indholdet af 

kommissoriet i et stort omfang er afhængig af selskabernes størrelse og forretningsområde. 

Indholdet i kommissoriet i en dansk selskab vil normalt være mindre omfangsrigt end i lande 

som USA, hvor de børsnoterede selskaber gennemsnitligt er større end de danske, jf. afsnit 

3.3.2. Dog er der en række forhold, som bør indeholdes i et kommissorium uanset selskabets 

størrelse. Således skal de formelle rammer vedrørende udvalgets medlemmer, antal møder m.v. 

samt præcisering af ansvarsområder og beskrivelse af arbejdsopgaver, der skal udføres for, at 
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disse ansvarsområder bliver tilstrækkelig dækket ind, indeholdes i kommissoriet. Ligeledes 

skal forholdet til den eksterne revisor konkretiseres, herunder kontrol af uafhængigheden. 

 

4.4.3 Revisionsudvalgsmøder 

Revisionsudvalget skal afholde det antal møder, som er nødvendigt for, at deres forpligtelse i 

henhold til kommissoriet opfyldes, dog anbefaler de internationale Corporate Governance 

rapporter, at der afholdes minimum 3 møder årligt (Guidance 2008). Ud over deltagelse af 

medlemmerne af revisionsudvalget vil der ofte kunne være behov for at invitere personer, som 

ikke er medlemmer af udvalget, til møderne. Revisionsudvalget kan vælge at invitere ikke-

medlemmer til enkelte møder eller blot til gennemgangen af bestemte punkter på en given 

dagsorden. Guidance (2008) anbefaler, at den eksterne revision, i form af den underskrivende 

revisor, deltager i revisionsudvalgsmøderne på en jævnlig basis. Desuden anbefales det 

tilsvarende, at økonomidirektøren deltager i møderne ligeledes på en jævnlig basis. 

 

Det anbefales, at der gives mulighed for, at revisionsudvalget kan holde møde med den interne 

revision og den eksterne revision uden deltagelse af den daglige ledelse. Et sådant møde bør 

afholdes minimum 1 gang årligt (Guidance 2008). 

 

I den empiriske undersøgelse foretaget i forbindelse med nærværende afhandling fremkom det, 

at der var 19 danske selskaber noteret på Large- eller Midcap, der havde etableret 

revisionsudvalg. 14 af disse selskaber har oplyst om antallet af møder afholdt i 2006. Der blev 

i gennemsnit afholdt 4,0 møder i de respektive revisionsudvalg, og 11 ud af de 14 afholdte 

mellem 3 og 6 møder. 

 

Tabel 6: Revisionsudvalgsmøder 

Antal medlemmer 1-2 3-4 5-6 7+ Gns. 
Antal selskaber 2 8 3 1 4,0 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Ud over kontakten i forbindelse med de formelle møder bør formanden for revisionsudvalget, 

og i mindre omfang også andre medlemmer af revisionsudvalget, løbende holde kontakt med 
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relevante personer, f.eks. ekstern revision, chefen for intern revision, daglig ledelse, 

økonomidirektør og bestyrelsesformanden (Guidance 2008). 

 

4.4.4 Rapportering til bestyrelsen 

I og med at revisionsudvalget er et underudvalg til bestyrelsen, som har til formål at varetage 

et særskilt ansvarsområde for den samlede bestyrelse, har udvalget naturligt nogle 

rapporteringskrav i forhold til bestyrelsen vedrørende deres aktiviteter. Kommunikation med 

den daglige ledelse og rapportering til bestyrelsen og selskabets aktionærer er centrale punkter 

for at sikre et effektivt arbejde i revisionsudvalget bliver videreformidlet, hvorved selskabet 

opnår det fulde udbytte af udvalgets arbejde. 

 

Efter hvert revisionsudvalgsmøde skal der udarbejdes referater, som skal tilstilles den samlede 

bestyrelse, når det er godkendt af revisionsudvalgets medlemmer. Følgende områder bør 

rapporteres til bestyrelsen i løbet af regnskabsåret41: 

 

• Rapportere til bestyrelsen om udvalgets aktiviteter i forbindelse med overvågning af 

regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder behandling af års-, halvårs- og 

kvartalsregnskaber samt anden væsentlig finansiel rapportering, der offentliggøres. 

• Rapportere til bestyrelsen om udvalgets aktiviteter i relation til at overvåge, om 

virksomhedens interne kontrolsystem, eventuelle interne revision og 

risikostyringssystemer fungerer effektivt. 

• Rapportere til bestyrelsen om udvalgets aktiviteter i relation til at overvåge den 

lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. 

• Rapportere til bestyrelsen om udvalgets aktiviteter i relation til at overvåge og kontrollere 

revisors uafhængighed. 

 

                                                 
41 Revisionskomité – et forslag til kommissorium, afsnit 7.2, side 9, KPMG 
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I Danmark er der ingen krav om rapportering direkte til selskabets aktionærer, men følgende 

forhold bør oplyses på selskabets hjemmeside og i årsrapporten42: 

 

• I årsrapporten oplyses om revisionsudvalget, herunder udvalgets medlemmer, 

medlemmernes kvalifikationer, antal af møder og en kort redegørelse for udvalgets 

kommissorium. 

 

Derudover deltager revisionsudvalgets medlemmer som bestyrelsesmedlemmer på selskabets 

generalforsamling og revisionsudvalgets formand skal på generalforsamlingen være til 

rådighed for, at besvare eventuelle spørgsmål med hensyn til revisionsudvalgets 

kommissorium og aktiviteter43. 

 

4.4.5 Revisionsudvalgets samarbejdspartnere 

Nedenfor vil revisionsudvalgets forhold til deres samarbejdspartnere blive gennemgået, 

herunder vedrørende kommunikation, rapportering m.v. 

 

4.4.5.1 Selskabets interne funktioner 

Internt i virksomheden skal revisionsudvalget primært samarbejde med den daglige ledelse 

samt den interne revision, såfremt denne funktion er etableret. 

 

4.4.5.1.1 Den daglige ledelse 

Revisionsudvalgets opgave er at overvåge den daglige ledelses håndtering af finansielle 

oplysninger, hvorfor det er vigtigt, at der er uafhængighed mellem udvalget og den daglige 

ledelse, da det er essentielt, at den daglige ledelse ikke kan begrænse revisionsudvalgets 

undersøgelser. 

 

Revisionsudvalget skal forespørge den daglige ledelse i forbindelse med overvågningen og 

undersøgelsen af de finansielle transaktioner/oplysninger, der er i selskabet. Den daglige 

                                                 
42 Revisionskomité – et forslag til kommissorium, afsnit 7.3-74, side 9, KPMG 
43 Revisionskomité – et forslag til kommissorium, afsnit 7.5, side 9, KPMG 
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ledelse kan forklare revisionsudvalget om de processer, der er i selskabet, herunder om de 

interne forretningsgange. Forståelse af selskabets processer er vigtigt for revisionsudvalget, 

bl.a. fordi en af udvalgets vigtigste opgaver er overvågning af selskabets interne 

kontrolsystem. 

4.4.5.1.2 Den interne revision 

I de danske anbefalinger for god selskabsledelse anbefales det, at bestyrelsen mindst en gang 

årligt gennemgår og vurderer de interne kontrolsystemer i selskabet samt ledelsens 

retningslinjer herfor og overvågning heraf. Denne anbefaling er også indarbejdet i 

lovgivningen vedrørende revisionsudvalg, jf. revisorloven § 31, stk. 2, nr. 2. Tilsvarende 

anbefalinger findes ligeledes i internationale krav og anbefalinger for god selskabsledelse. 

 

Såfremt selskabet har etableret revisionsudvalg, vil gennemgangen og vurderingen af det 

interne kontrolsystem falde ind under deres ansvarsområde. Revisionsudvalget kan såfremt det 

vurderes hensigtsmæssigt, etablere en intern revision til at foretage gennemgangen af det 

interne kontrolsystem i selskabet. 

 

The Institute of Internal Auditors (IIA) definerer intern revision som (Braiotta: 249): 

 

"An independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and 

improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by 

bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 

management, control, and Governance processes" 

 

I Danmark er det alene i større pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber, at 

der er lovkrav om etablering af intern revision44. Såfremt der oprettes en intern revision, uagtet 

om det er som følge af lovkrav eller som følge af en bestyrelsesbeslutning, skal 

                                                 
44 Bekendtgørelse nr. 1298 om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder. Pengeinstitutter og 
realkreditinstitutter med en balancesum på over 3 mia. kr. i senest godkendte årsrapport og over 50 fuldtidsansatte 
i gennemsnit i det seneste regnskabsår, skal oprette intern revision. I skadeforsikringsselskaber skal der etableres 
intern revision såfremt den årlige bruttopræmieindtægt er på over 2 mia. i den senest godkendte årsrapport og at 
selskabet har haft over 50 fuldtidsansatte i det seneste regnskabsår. Kravet for etablering af intern revision i 
livsforsikringsselskaber opstår såfremt bruttopræmieindtægten i seneste godkendte årsrapport er over 2 mia. kr. 
eller at de forsikringsmæssige hensættelser er større end 30 mia. kr. og at selskabet har haft over 50 
fuldtidsansatte i gennemsnit i det seneste regnskabsår. 
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bestemmelserne vedrørende den interne revision i Bekendtgørelse nr. 1298 om revisionens 

gennemførelse i finansielle virksomheder anvendes. 

 

Da den interne revision har til opgave at kontrollere, at virksomhedens strategier, politikker og 

planer efterleves, er det naturligt, at det alene er bestyrelsen, der kan ansætte og afskedige den 

interne revisionschef, da det er essentielt for den interne revision, at den er uafhængig i 

forholdet til den daglige ledelse, så der ikke kan stilles tvivl om objektiviteten i den interne 

revisions kontrolopgave over for den daglige ledelse. Såfremt den daglige ledelse var ansvarlig 

for ansættelsen og afskedigelsen, vil der kunne stilles spørgsmålstegn ved uafhængigheden. 

Ligeledes for at sikre uafhængigheden må revisionschefen og eventuelle vicerevisionschefer 

ikke have økonomiske interesser i den virksomhed eller koncern, som de er ansat i45. 

 

Ligeledes for at sikre uafhængigheden må den daglige ledelse ikke have nogen 

instruktionsbeføjelser over den interne revision. Den interne revisionschefs rapportering til 

bestyrelsen foretages i lighed med den eksterne revisor via en revisionsprotokol. Den interne 

revisionsprotokol minder på mange områder om den eksterne revisors, således skal den interne 

revision redegøre for den udførte revision og konklusionerne herpå. Bemærkninger til den 

udførte revision skal opsummeres i et særskilt afsnit i protokollatet. I lighed med den eksterne 

revisions protokollat skal den interne revisors protokollat fremlægges på ethvert 

bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af den samlede bestyrelse, jf. EBK 

nr. 1298 § 17. 

 

4.4.5.2 Den eksterne revision 

Den eksterne revision vælges på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen, mens den 

interne revision vælges af bestyrelsen. 

 

Den eksterne revisors opgave er at erklære sig i revisionspåtegningen om den af ledelsen 

aflagte årsrapport for selskabet. Danske børsnoterede selskaber skal udarbejde deres årsrapport 

efter reglerne i årsregnskabsloven samt internationale regnskabsstandarder (IFRS). 

 

                                                 
45 Bekendtgørelse nr. 1298 om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder, § 13 
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Et af de primære formål for revisionsudvalget er at sikre, at den finansielle information, 

herunder årsrapporten, er pålidelig. I den forbindelse er den eksterne revisor en vigtig 

samarbejdspartner for udvalget. Et fornuftigt samarbejde mellem udvalget og den eksterne 

revisor giver mulighed for, at parterne løbende kan drøfte eventuelle problemstillinger i 

forbindelse med udarbejdelse af den finansielle information. Det er således vigtigt, at møderne 

afholdes løbende og ikke blot en gang årligt, umiddelbart før bestyrelsens gennemgang og 

godkendelse af årsrapporten. Der er ikke faste retningslinjer for, hvor ofte revisionsudvalget og 

den eksterne revisor bør holde møder. Således anbefales det i Guidance (2008), at minimum et 

revisionsudvalgsmøde årligt eller en del heraf afholdes med deltagelse af den eksterne revisor 

og uden deltagelse af den daglige ledelse. PricewaterhouseCoopers udsendte i 2003 en 

vejledning i god skik for revisionsudvalg, og i denne vejledning anbefales det, at 

revisionsudvalget skal mødes med den eksterne revisor 3-4 gange årligt. Der kunne f.eks. som 

minimum afholdes møde i forbindelse med revisionsplanlægningen efter den løbende revision 

samt umiddelbart før den samlede bestyrelses gennemgang og godkendelse af årsrapporten.  

 

På trods af vigtigheden af et godt samarbejde mellem revisionsudvalget og den eksterne 

revisor, er det essentielt, at udvalget er opmærksomt på, at et af formålene med etablering af 

revisionsudvalg er, at udvalget skal overvåge og gennemgå den eksterne revisors 

uafhængighed, objektivitet og effektivitet (Guidance 2008). Ud over at den eksterne revisor 

kan fungere som sparringspartnere for revisionsudvalget i forbindelse med selskabets 

udarbejdelse af den finansielle information, så er det således også vigtigt, at udvalget løbende 

overvåger revisionsprocessen.  

 

Den eksterne revision kommunikerer med bestyrelsen via den lovpligtige revisionsprotokol, 

der skal underskrives af den samlede bestyrelse for at tilkendegive, at de har læst protokollen, 

men ikke nødvendigvis som et udtryk for, at de er enige i indholdet. 

 

Ved etablering af revisionsudvalg vil samarbejdet mellem udvalget og revisor, som 

udgangspunkt blive mere omfattende end det, der normalt ses mellem den eksterne revisor og 

bestyrelsen. Det er f.eks. almindeligt, at revisoren deltager i revisionsudvalgets møder – dog 

ikke i forbindelse med behandling af emner, der vedrører den eksterne revision, herunder 

indstilling om valg af revisor på generalforsamlingen. 
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5. Argumenter for og imod revisionsudvalg 

Der er i litteraturen til revisionsudvalg fremsagt adskillige argumenter både for og imod 

etablering af revisionsudvalg. Det er væsentligt, at bestyrelsen er bekendt med disse 

argumenter som en del af grundlaget til at kunne træffe en kvalificeret beslutning om, hvorvidt 

de finder det formålstjenstligt i deres bestyrelse at etablere revisionsudvalg. I de nedenstående 

afsnit vil argumenterne for og imod etablering af revisionsudvalg kort blive opridset. 

 

5.1. Størrelse på danske børsnoterede selskaber og bestyrelser 

Som tidligere anført er et af de primære argumenter imod etablering af revisionsudvalg, at de 

danske selskaber og deres bestyrelser er forholdsvis små sammenlignet med de lande, hvor 

anvendelsen af revisionsudvalg er mere udbredt. Revisorkommissionen anfører i deres 

betænkning vedrørende revisionskomitéer i 8. direktiv, at det var ”den officielle danske 

holdning, at det var mest hensigtsmæssigt ikke at tvinge selskaber til at etablere en 

revisionskomité. Synspunktet er i sin korthed, at danske selskaber typisk er noget mindre end 

virksomhederne i mange andre EU-medlemsstater, og at dette betyder, at den gennemsnitlige 

bestyrelse er meget mindre end det der kendes fra andre lande.” (Revisorkommissionen, 

2006:165). I afsnit 3.3.2 og 3.3.3 blev der redegjort for, at de danske selskaber og deres 

bestyrelser gennemsnitligt er betydeligt mindre end i flere af de øvrige EU-medlemslande.  

 

Vedrørende størrelsen på de danske selskaber og bestyrelser skriver Christensen (2008) 

følgende: 

 

”I relation til overvejelserne mht. revisionsudvalg gør sig imidlertid gældende, at revisorloven 

pålægger bestyrelserne forskellige konkrete overvågnings- og kontrolopgaver ud over, de der 

allerede kendes i dag, jf. f.eks. aktieselskabslovens § 54, stk. 3, og § 56, stk. 7. Disse opgaver 

er af en sådan karakter, at spørgsmålet er, om ikke det i mange tilfælde, og ikke kun i store, 

komplekse selskaber, vil være formålstjenstligt, at etablere revisionsudvalg i stedet for at lade 

den samlede bestyrelse tage sig heraf.” 
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Koktvedgaard46 (2008) er dog af den opfattelse, at de opgaver, som skal udføres, jf. 

revisorloven, allerede er omfattet af bestyrelsens ansvar i henhold til selskabslovene samt 

anbefalingerne for god selskabsledelse.  Han anser revisorloven mere som en formalisering af 

det faktiske arbejde end en egentlig udvidelse af bestyrelsens arbejde. 

 

En stor del af forskellen på revisorloven og aktieselskabsloven er, at der i revisorloven 

anvendes ordet ”overvåge”, mens der i aktieselskabsloven anvendes ”påse” , ”tage stilling 

til” , ”pålægges at sikre” o. lign. At ”overvåge” kan virke som en mindre krævende 

betegnelse end de betegnelser, der anvendes i aktieselskabsloven. Iflg. Meyer (2008:10) skal 

ordvalget i revisorloven imidlertid næppe forstås således. 

 

Om end der kan findes argumenter for, at etablering af revisionsudvalg også kan være relevant 

i mindre selskaber, så er et af de primære argumenter for ikke etablere revisionsudvalg i 

danske selskaber, at disse ikke er af en sådan størrelse, der berettiger etablering. 

 

5.2 Komplekse regnskabs- og revisionsmæssige forhold 

I Nørby (2005) anbefales det, at bestyrelsen i selskaber med komplekse regnskabs- og 

revisionsmæssige forhold overvejer, hvorvidt der skal etableres revisionsudvalg til 

forberedelse af bestyrelsens arbejde. Christensen (2008) er af den opfattelse, at tilsyns- og 

kontrolopgaverne i revisorlovens § 31 betyder, at også selskaber af mindre kompleks karakter 

bør overveje, om et revisionsudvalg bør anvendes til at løse disse opgaver. Der er dog i den 

danske litteratur på området bred enighed om, at revisionsudvalg især er relevant i selskaber 

med komplekse regnskabs- og revisionsmæssige forhold. 

 

5.3 Ledelsesstruktur 

Et andet af hovedargumenterne for, at etablering af revisionsudvalg i danske selskaber ikke er 

relevant i Danmark i samme grad som i mange andre lande er, at man i Danmark anvender det 

to-strengede ledelsessystem. Dette betyder, at den overordnede ledelse i form af bestyrelsen er 

adskilt fra den daglige ledelse i form af direktionen. Dette medfører, at det tilsynsførende 

                                                 
46 Chefkonsulent, Dansk Industri (DI) 
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organ er adskilt fra det udførende organ, modsat de lande, hvor der anvendes det en-strengede 

ledelsessystem, hvor der er sammenfald mellem bestyrelse (tilsynsførende) og direktion 

(udførende). Adskillelsen mellem det ledelsesorgan, der skal føre tilsyn og det organ, der skal 

føres tilsyn med, mindsker risikoen for besvigelser. 

 

Koktvedgaard (2008) fremfører, at der efter DI’s opfattelse er god fornuft i, at revisorloven 

tillader, at hele bestyrelsen udgør et revisionsudvalg, og at dette også synes at tilgodese den 

danske to-strengede ledelsesstruktur. Som tidligere beskrevet anvender man i Danmark ikke 

den to-strengede ledelsesstruktur i den reneste form, men nærmere en ledelsesstruktur et sted 

mellem det en-strengede og to-strengede ledelsessystem, hvor bestyrelsen dels er et 

tilsynsførende organ, men også er ansvarlig for den overordnede strategiske ledelse. 

Christensen (2008) mener i den forbindelse også, at det er vanskeligt at finde belæg for, at den 

danske ledelsesmodel skulle være af en sådan beskaffenhed, at revisionsudvalg kan anses for 

irrelevante. 

 

I den empiriske undersøgelse i afsnit 6 fremkommer det blandt andet, at 25 % af selskaberne 

har over 50 % ikke uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Disse selskaber har således en 

ledelsesstruktur, der læner sig mere op det af det en-strengede ledelsessystem end det to-

strengede. Omvendt er der også en del selskaber, hvis bestyrelse udelukkende består af 

uafhængige bestyrelsesmedlemmer, hvorved ledelsesstrukturen mere læner sig op af den to-

strengede ledelsesstruktur. Der er således forskel på ledelsesstrukturen i de danske selskaber, 

hvorfor det er vanskeligt, at give en generel anbefaling til, hvorvidt etablering af 

revisionsudvalg er hensigtsmæssigt i danske selskaber på baggrund af den danske 

ledelsesstruktur. 

 

5.4 Øvrige bestyrelsesmedlemmers involvering 

En begrundet risiko ved etablering af revisionsudvalg, såvel som andre bestyrelsesudvalg er, at 

bestyrelsen kan blive opdelt i et A-hold og et B-hold, hvor de bestyrelsesmedlemmer, der ikke 

er medlem af udvalget, ikke vil få den samme indsigt i selskabets forhold, som de 

bestyrelsesmedlemmer, der sidder i udvalget. Da det er den samlede bestyrelse, der har 
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ansvaret for selskabets ledelse, er det altafgørende, at der foretages fyldestgørende rapportering 

vedrørende udvalgets arbejde til de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er medlem af udvalget. 

 

FSR fremfører i deres bemærkninger til betænkningen ”Revisorlovning – i internationalt 

perspektiv”, at det skal ”sikres, at en eventuel etablering af revisionskomiteer ikke medfører, 

at bestyrelsesmedlemmerne (de øvrige bestyrelsesmedlemmer) undlader at foretage de 

nødvendige handlinger, som påhviler bestyrelsesmedlemmer, og undlader at påtage sig et reelt 

ansvar for regnskabsaflæggelsens kvalitet” (FSR 2006). 

 

Såfremt der etableres revisionsudvalg, er det vigtigt, at der tages de nødvendige forholdsregler 

omkring rapportering, der sikrer, at en opdeling i A- og B-hold ikke bliver aktuel. Det er 

essentielt for værdien af et revisionsudvalg, at de væsentlige oplysninger, udvalget bliver 

bekendt med i forbindelse med deres udvalgs-arbejde, bliver kommunikeret videre til den 

samlede bestyrelse. Et af de vigtige områder i den forbindelse er revisionsudvalgets 

samarbejde med den eksterne revisor og kommunikationen med denne.  

 

5.5 Kommunikation mellem bestyrelse og ekstern revisor 

Et særligt forhold i den danske lovgivning er udarbejdelsen af revisionsprotokollen, som 

bruges til kommunikation fra revisor til bestyrelsen. Etablering af revisionsudvalg kan give 

mulighed for et forbedret samarbejde mellem revisor og bestyrelse ved bl.a. at kunne ændre 

revisionsprotokollen fra at være en envejskommunikation, til at være grundlag for yderligere 

diskussion af dels de forhold, der er omtalt i revisionsprotokollen, men også andre punkter 

omkring revisors arbejde (Staalkjær, 2004). Denne udvidede dialog mellem bestyrelse og 

revisor er naturligvis også mulig uden etablering af revisionsudvalg. I den forbindelse vil det 

være i en dialog mellem bestyrelsesformanden og revisor. Der kan dog argumenteres for, at 

revisionsudvalget giver en naturlig åbning for en yderligere dialog i forhold til den allerede 

eksisterende mellem revisor og bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden vil ikke 

nødvendigvis have en dyberegående finansiel ekspertise, som vil være en fordel i 

kommunikationen med revisor. Denne finansielle ekspertise bør til gengæld være til stede i 

revisionsudvalget, hvorfor der som udgangspunkt er grundlag for en bedre kommunikation 
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mellem revisor og revisionsudvalg end ved kommunikation mellem bestyrelsesformand og 

revisor. 

 

En fordel ved etablering af revisionsudvalg er, at revisionen ved hastesager har mulighed for 

hurtigt at komme i kontakt med revisionsudvalget. Processen med at samle hele bestyrelsen vil 

som udgangspunkt være sværere end at samle revisionsudvalget, da udvalget består af færre 

medlemmer. 

 

Risikoen ved den direkte kommunikation mellem revisionen og revisionsudvalget er, at nogle 

informationer kan gå tabt i formidlingen til den samlede bestyrelse. Der en risiko for, at en 

øget kommunikation mellem revisor og revisionsudvalg kan medføre, at revisor vil undlade 

væsentlige bemærkninger til revisionen i revisionsprotokollatet, da forholdene er diskuteret og 

afklaret med revisionsudvalget, og det derfor ikke anses for nødvendigt at kommunikere det 

videre til den samlede bestyrelse i revisionsprotokollatet. Meyer (2008:31) fremfører dog, at 

der på baggrund af bestemmelserne i RS 260 og RS 265 omkring revisionsprotokollen ikke 

”bør være reel bekymring for, at den samlede bestyrelse fremdeles vil få de oplysninger, som 

er påkrævet til brug for deres behandling og beslutningstagen om regnskabsaflæggelse og 

revision mv.” 

 

Kortfattet kan det opsummeres, at etablering af revisionsudvalg giver mulighed for et godt 

kommunikationsforum mellem bestyrelse og revisor, men risikoen kan være, at det ekstra 

kommunikationsled mellem revisor og den samlede bestyrelse kan medføre, at væsentlige 

oplysninger går tabt for den samlede bestyrelse. 

 

5.6 Prioritering af bestyrelsesmedlemmernes arbejdsindsats 

Kontrol- og tilsynsopgaverne i revisorlovens § 31 vil i nogle selskaber være tidskrævende. 

Dette vil især være tilfældet i de store selskaber med komplekse regnskabs- og 

revisionsmæssige forhold. Nyhedsbrev for Bestyrelser (2008 nr. 16: 13) fremfører, at 

erfaringer fra udlandet og fra de danske selskaber, der har etableret revisionsudvalg, viser at 

revisionsudvalgets medlemmer anvender et betydeligt antal ekstra timer på udvalgsarbejdet, 

svarende til 50 % af arbejdsindsatsen i bestyrelsen i øvrigt. Hvis den samlede bestyrelse skulle 
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udføre revisionsudvalgets opgaver, vil det medføre en betydelig forøgelse i arbejdsindsatsen 

fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Derudover påpeger Nyhedsbrev for Bestyrelser, at der er 

en risiko for, at der flyttes fokus fra bestyrelsens øvrige arbejdsopgaver, såfremt den samlede 

bestyrelse skal bruge den ekstra tid, som revisionsudvalgets opgaver påkræver. 

 

Såfremt der ikke etableres revisionsudvalg, kan det have den konsekvens, at samtlige 

bestyrelsesmedlemmers møde- og forberedelsestid øges i stedet for kun udvalgsmedlemmernes 

tid.  

 

I den empiriske undersøgelse i afsnit 6 fremkommer det, at det blandt de danske børsnoterede 

selskaber primært er de største selskaber, der etablerer revisionsudvalg. Det er også i disse 

selskaber, at tilsyns- og kontrolopgaverne vil være mest tidskrævende, hvilket kan forklare den 

store arbejdsindsats, der bliver brugt på revisionsudvalgets opgaver, jf. oven for nævnte 

undersøgelser. I de mindre selskaber og selskaber med mindre komplekse regnskabsmæssige 

forhold vil kontrol- og tilsynsopgaverne ikke være lige så tidskrævende. Det er tvivlsomt, om 

revisionsudvalgsopgaverne i de mindre selskaber vil være af en sådan karakter, at de kan fjerne 

fokus fra det øvrige bestyrelsesarbejde, såfremt bestyrelsen vælger at lade den samlede 

bestyrelse varetage opgaverne i stedet for at nedsætte et revisionsudvalg. 

 

5.7 Kapitaltiltrækning 

Revisionsudvalg er en del af god selskabsledelse og etablering af revisionsudvalg anses som 

international best practice inden Corporate Governance. Et af formålene med god 

selskabsledelse i Danmark er at forbedre mulighederne for at tiltrække ny kapital, herunder i 

væsentligt omfang udenlandsk kapital. Ved at leve op til international best practice inden for 

Corporate Governance øger selskaberne mulighederne for at tiltrække udenlandske investorer. 

Nørby (2005) fremfører i den forbindelse i deres rapport vedrørende god selskabsledelse, at: 

 

”selskabernes mulighed for at tiltrække kapital på konkurrencemæssige vilkår afhænger i høj 

grad af, at selskaberne er tilpasset de internationale aktiemarkeds krav.” 
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Selskaber, der søger at tiltrække kapital, bør således overveje, om værdien i overholdelse af 

international best practice inden for god selskabsledelse, øger mulighederne for at kunne 

tiltrække kapital, og man som følge deraf bør etablere revisionsudvalg. 

 

Danske selskaber er karakteriseret ved en stor forekomst af koncentreret ejerskab, i 

særdeleshed spiller erhvervsdrivende fonde en væsentlig rolle som ejere. Som nævnt i afsnit 

3.3.4 er selskaber med koncentreret ejerskab som udgangspunkt ikke interesseret i at tiltrække 

kapital fra udefrakommende investorer, idet dette kan medføre afgivelse af den bestemmende 

indflydelse. Der kan således være danske selskaber, som ikke har incitament til at overholde 

anbefalingerne for god selskabsledelse for derigennem at kunne tiltrække kapital. 

 

5.8 Sammenfatning 

Det er ikke muligt at give en entydig anbefaling gældende for alle danske selskaber om, 

hvorvidt revisionsudvalg bør anvendes. Der er bred enighed blandt eksperterne på området om, 

at selskaber med en stor bestyrelse og komplekse regnskabs- og revisionsmæssige forhold bør 

overveje, om etablering af bestyrelsesudvalg vil være formålstjenligt. Dette er også i 

overensstemmelse med anbefalingerne i Nørby (2005). 

 

Bestemmelserne i revisorloven har konkretiseret kontrol- og tilsynsopgaverne, som skal 

varetages af revisionsudvalget eller alternativt den samlede bestyrelse, såfremt selskabet 

vælger at anvende undtagelsesbestemmelserne i revisorloven. I al væsentlighed er der rent 

praktisk ikke den store forskel på reglerne i revisorloven og de tidligere anvendte regler, som 

var en kombination af reglerne i selskabslovgivningen samt anbefalingerne for god 

selskabsledelse. 

 

Det er essentielt, at bestyrelsen bruger de nødvendige ressourcer til at sætte sig ind i fordele og 

ulemper ved brugen af revisionsudvalg. Dermed kan bestyrelsen få et kvalificeret grundlag til 

at vurdere, hvorvidt etablering af revisionsudvalg er at foretrække i netop deres bestyrelse. 
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6. Revisionsudvalg i danske børsnoterede selskaber 

I afsnit 3 blev de specielle danske forhold, der kan have indflydelse på etablering af 

revisionsudvalg, gennemgået. I afsnit 4 blev der redegjort for at etablering af revisionsudvalg 

anses for best practice i det internationale Corporate Governance perspektiv. Mens afsnit 5 

beskrev de oftest fremsagte argumenter for og imod etablering af revisionsudvalg i danske 

selskaber. I forbindelse med udarbejdelse af nærværende speciale er der foretaget en empirisk 

undersøgelse af hvilke forhold, der kendetegner de danske børsnoterede selskaber, som har 

etableret revisionsudvalg. Disse forhold vil løbende samt i hovedkonklusionen blive 

sammenholdt med de erfaringer, der er gjort i afsnit 3 og 5. Nedenstående empiriske 

undersøgelse tager udgangspunkt i en gennemgang af årsrapporterne, der var de senest 

offentliggjorte på tidspunktet for udførelse af undersøgelsen. Derudover er anvendt 

tilgængeligt materiale på selskabernes officielle hjemmesider. 

 

Efter vedtagelsen af revisorloven skal alle børsnoterede selskaber som udgangspunkt etablere 

revisionsudvalg. Dog er der mulighed for, at revisionsudvalgets funktioner i stedet kan udøves 

af den samlede bestyrelse, såfremt ingen af bestyrelsesmedlemmerne samtidig er medlem af 

direktionen, og mindst 1 bestyrelsesmedlem både er uafhængig af virksomheden og har 

kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision47. Uanset ovenstående 

undtagelsesbestemmelse kan mindre selskaber vælge ikke at etablere revisionsudvalg, såfremt 

formanden for bestyrelsen ikke er medlem af direktionen48. Disse undtagelsesbestemmelser 

betyder, at de danske selskaber stadig i høj grad har valgfrihed med hensyn til etablering af 

revisionsudvalg.  

 

                                                 
47 Revisorloven § 31 stk. 4 
48 Revisorloven § 31 stk. 5 
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I undersøgelsen vil det blive søgt klarlagt hvilke faktorer, der er afgørende for, om de danske 

børsnoterede selskaber har etableret revisionsudvalg. Undersøgelsen er delt op i følgende 

underafsnit: 

 

1. Udbredelse af revisionsudvalg 

2. Selskabernes størrelse 

3. Bestyrelsen 

4. Ejerforhold 

5. Branche 

6. Revision 

 

6.1 Udbredelse af revisionsudvalg 

I oktober 2007 var der 8849 selskaber i Large- og Midcap fordelt med 29 selskaber i Largecap 

og 59 selskaber i Midcap. Af de 88 selskaber havde 22 % (19 selskaber) etableret 

revisionsudvalg i 2006.  

 

Tabel 7: Revisionsudvalg i danske børsnoterede selskaber (Large- og Midcap) 

Revisionsudvalg i % (n=88)

69
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Kilde: egen tilvirkning 

 

Det fremgår af tabel 8 neden for, at der for selskaberne i Largecap er en nogenlunde lige 

fordeling mellem selskaber, der har etableret revisionsudvalg (13 selskaber) og selskaber, som 
                                                 
49 Reelt var der 90 selskaber, men 2 selskaber er undladt af undersøgelsen, jf. afsnit 1.5.5 
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ikke har etableret udvalg (16 selskaber). I Midcap er der en overvægt af selskaber, som ikke 

har etableret revisionsudvalg. Således har kun 6 ud af 59 selskaber i Midcap etableret 

revisionsudvalg. 

 

Tabel 8: Revisionsudvalg i henholdsvis Large- og Midcap selskaber 

Revisionsudvalg i Large- og Midcap i % (n=88)
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Kilde: egen tilvirkning 

 

Ud af de 13 selskaber i Largecap, der har etableret revisionsudvalg er Novo Nordisk og DS 

Torm noteret på amerikanske børser og er derfor underlagt Sarbanes-Oxley Act, som tilskriver, 

at selskaber noteret på de amerikanske børser skal have etableret revisionsudvalg. I Sarbanes-

Oxley Act findes ikke den samme undtagelse som i revisorloven, hvorfor Novo Nordisk og DS 

Torm ikke har mulighed for at fravælge revisionsudvalg. 

 

Selvom de øvrige danske børsnoterede selskaber i 2006 ikke var underlagt krav, der krævede 

etablering af revisionsudvalg, så har en del danske selskaber valgt at etablere revisionsudvalg 

alligevel. Det drejer sig om selskaber, der vælger at leve op til international praksis, for blandt 

andet derigennem at kunne tiltrække kapital fra de udenlandske investorer. F.eks. skriver 

Danske Bank, som er et af de danske børsnoterede selskaber, som har etableret 

revisionsudvalg, følgende på deres hjemmeside: 
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”Danske Bank-koncernen er ikke omfattet af den amerikanske Sarbanes-Oxley-lov, da 

koncernen ikke har offentligt handlede udstedelser i USA. Den amerikanske Sarbanes-Oxley-

lov er dog med til at påvirke den globale standard for Corporate Governance. Derfor er loven 

relevant for alle virksomheder med internationale investorer.”50 

 

På Advokatnet, der er portalen for advokatbranchen, kan læses følgende: 

”Det er Advokatrådets opfattelse, at den eksterritoriale virkning af Sarbanes-Oxley Act fra 

2002 er så væsentlig, at reglerne i praksis i Europa må anses for "best practice" - også for 

virksomheder, der er børsnoterede uden for USA. Udviklingen med at implementere bl.a. 

habilitetsreglerne fra Sarbanes-Oxley Act har endvidere bredt sig til ikke noterede selskaber i 

Europa. Overholdelse af regler, som tilsvarer Sarbanes-Oxley, må derfor i dag anses for best 

practice også uden for USA.51” 

Det er en generel opfattelse i det danske erhvervsliv, at Sarbanes-Oxley Act må anses for best 

practice også uden for USA. Danske selskaber, der ønsker at kunne tiltrække store 

udenlandske investorer, bør derfor leve op til reglerne i Sarbanes-Oxley Act. Det er primært 

selskaberne i Largecap, der er interessante for store udenlandske investorer, hvorfor det især er 

disse selskaber, der lever op til reglerne i Sarbanes-Oxley Act vedrørende etablering af 

revisionsudvalg. Derfor er det også meget naturligt, at der forholdsmæssigt er klar overvægt af 

selskaber i Largecap, der har etableret revisionsudvalg i forhold til selskaberne i Midcap. 

 

Ugebrev for bestyrelser udgav i 2004 en rapport med titlen ”Selskabsledelse i 100 

børsnoterede selskaber – en kortlægning af Corporate Governance og investor relations”. I 

rapporten undersøgte man bl.a. udbredelsen af revisionsudvalg i danske børsnoterede 

selskaber. I denne rapport havde kun 7 % af de undersøgte selskaber etableret revisionsudvalg, 

mens 21 % af selskaberne på KFX-indekset52 havde etableret revisionsudvalg. I undersøgelsen 

foretaget i forbindelse med nærværende afhandling havde 45 % af selskaberne i Largecap 

etableret revisionsudvalg.  

 

                                                 
50 www.danskebank.com 
51 www.advokatnet.dk 
52 KFX-indekset består af de 20 mest omsatte aktier på fondsbørsen (2004). Efter sammenlægningen af de 
nordiske børser har indekset skiftet navn til OMXC20.  
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I undersøgelsen foretaget i 2004 af Ugebrevet for bestyrelser har man opdelt de undersøgte 

selskaber i henholdsvis KFX, Midcap, Smallcap og øvrige. Denne opdeling er ikke identisk 

med opdelingen i undersøgelsen i nærværende afhandling, hvor selskaberne er opdelt i 

Largecap og Midcap. Imidlertid er der tilstrækkelig stor sammenhæng mellem det tidligere 

KFX-indeks og Largecap, at en sammenligning af de to undersøgelser kan give et fornuftigt 

billede af udviklingen. Dette bekræftes af, at en gennemgang af årsrapporter for både 2006 og 

2007 for selskaberne i OMXC20, der viser, at 8 ud af 19 selskaber har etableret 

revisionsudvalg, hvilket svarer til 42 %. Der er ingen selskaber, som ikke havde etableret 

revisionsudvalg i 2006, som har etableret det i 2007. 2 af de 11 selskaber, der ikke havde 

etableret revisionsudvalg, tilkendegav i deres årsrapport for 2007, at de planlægger etablering i 

henholdsvis 2008 og 2009. 

 

Der er en klar tendens til, at de store børsnoterede selskaber i større omfang etablerer 

revisionsudvalg. Selvom vedtagelsen af Sarbanes-Oxley Act ikke har direkte betydning for 

danske børsnoterede selskaber, så kan udviklingen i antallet af selskaber, som har etableret 

revisionsudvalg, formentligt i et vist omfang henføres til, at Sarbanes-Oxley Act anses for best 

practice også i danske børsnoterede selskaber. Herudover har anbefalingen i Nørby (2005) om, 

at selskaber med komplekse regnskabs- og revisionsmæssige forhold bør overveje at etablere 

revisionsudvalg, sandsynligvis også haft effekt på udbredelsen af revisionsudvalg i danske 

børsnoterede selskaber. 

 

I selskaberne uden for KFX-indekset var revisionsudvalg kun meget lidt udbredt i 2004. Der 

var kun etableret revisionsudvalg i 3 ud af 81 af de selskaber, som var medtaget i 

undersøgelsen i 2004. I vores undersøgelse af årsrapporterne for 2006 havde 6 ud af 59 

selskaber i Midcap etableret revisionsudvalg. Stigningen i udbredelsen af selskaber med 

revisionsudvalg for denne gruppe af selskaber har således været forholdsvis lille i perioden 

2004 til 2006. Ud fra antagelsen om, at det primært er de største danske selskaber, der søger at 

tiltrække store udenlandske investorer, bør det også være disse selskaber, der i større grad 

søger at følge de internationale og nationale retningslinjer for god selskabsledelse. Derfor er 

det ikke overraskende, at stigningen i antallet af revisionsudvalg i de mellemstore selskaber er 

marginal i forhold til stigningen i de store selskaber. 
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Med vedtagelsen af den nye revisorlov er det sandsynligt, at flere af de store danske selskaber 

vil etablere revisionsudvalg inden for de næste par år. Hvorvidt den nye revisorlov også vil 

have indflydelse på de mellemstore selskaber, er dog mere tvivlsomt, da det kan forventes, at 

mange af disse selskaber vil gøre brug af undtagelsesbestemmelserne og lade den samlede 

bestyrelse varetage de arbejdsopgaver, som er tiltænkt revisionsudvalget. Denne forventning 

kan bl.a. baseres på, at mens Sarbanes-Oxley Act og Nørby (2003) tilsyneladende havde effekt 

på udbredelsen af revisionsudvalg i de største danske børsnoterede selskaber, var effekten 

blandt selskaberne i Midcap meget begrænset. Vedtagelsen af den nye revisorlov kan med god 

sandsynlighed forventes at have samme effekt. 
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6.2 Selskabsstørrelse 

I ovenstående afsnit blev det konstateret, at 

udbredelsen af revisionsudvalg er størst 

blandt selskaber i Largecap i forhold til 

selskaberne i Midcap. Largecap består af 

selskaber med en markedsværdi over 1.000 

mio. euro, mens Midcap består af selskaber 

med en markedsværdi mellem 150 og 1.000 

mio. euro. 

 

I tabellerne til højre ses sammenhængen 

mellem etablering af revisionsudvalg og 

selskabernes omsætning, balancesum mv. 

 

Tendensen er klar, når man ser nærmere på 

tabellerne til højre – det er de største 

danske børsnoterede selskaber, der 

etablerer revisionsudvalg. 

 

Hvis man ser bort fra de største selskaber, 

så er der blandt selskaberne i de øvrige 

intervaller i undersøgelsen ingen 

umiddelbar sammenhæng mellem 

størrelsen på selskabet og etablering af 

revisionsudvalg, og udbredelsen af 

revisionsudvalg blandt disse selskaber er 

meget begrænset i forhold til de største 

selskaber i undersøgelsen. 

 

 

 

 Tabel 9: Omsætning 
Mio. kr. RU Ej RU I alt RU% 

0 - 1.000 5 35 40 13 % 
1.001 - 3.000 2 8 10 20 % 
3.001 - 5.000 1 11 12 8 % 

5.001 - 10.000 2 10 12 17 % 
10.001 - 9 5 14 64 % 

I alt 19 69 88   
 

Tabel 10: Balancesum 
Mio. kr. RU Ej RU  I alt RU% 

0 - 1.000 3 10 13 23 % 
1.001 - 3.000 3 16 19 16 % 
3.001 - 5.000 1 8 9 11 % 
5.001 - 10.000 2 17 19 11 % 
10.001 -20.000 2 7 9 22 % 

20.001 - 8 11 19 42 % 
I alt 19 69 88   

 

Tabel 11: Antal ansatte 
 Ansatte RU Ej RU I alt RU% 

0 - 200 3 17 20 15 % 
201 -500 2 14 16 13 % 

501 - 2.000 2 17 19 11 % 
2.001 - 5.000 2 14 16 13 % 

5.001 - 10 7 17 59 % 
I alt 19 69 88   

 

Tabel 12: Egenkapital 
Mio. kr. RU Ej RU I alt RU% 

0 - 1.000 3 28 31 10 % 
1.001 - 2.000 4 20 24 17 % 
2.001 - 5.000 1 16 17 6 % 

5.001 - 11 5 16 69 % 
I alt 19 69 88   

 

Tabel 13: Markedsværdi 
Mio. kr. RU Ej RU I alt RU% 

0 - 2.000 3 22 25 12 % 
2.001 - 5.000 2 25 27 7 % 

5.001 - 10.000 1 10 11 9 % 
10.001 -20.000 5 5 10 50 % 

20.001 - 8 7 15 53 % 
I alt 19 69 88   

Kilde alle tabeller: egen tilvirkning
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6.3 Bestyrelsen 

Et af de væsentligste områder i den danske Corporate Governance debat er bestyrelsen, 

herunder sammensætning af denne og rekruttering af nye medlemmer. I danske bestyrelser har 

der været tradition for, at nye medlemmer er fundet gennem det personlige netværk hos de 

eksisterende medlemmer (Sinani m.fl. 2008), hvilket kan medføre, at der ikke har været den 

nødvendige fokus på kompetencer og erfaring hos nye bestyrelsesmedlemmer. Der har således 

bl.a. ikke været fokus på at sørge for, at bestyrelsen har de nødvendige kompetencer inden for  

f.eks. regnskab og revision. 

 

I Nørby (2005) anføres følgende vedrørende bestyrelsens sammensætning: 

 

”Det er væsentligt, at bestyrelsen er sammensat på en sådan måde, at den på en effektiv og 

fremadrettet måde er i stand til at varetage sine ledelsesmæssige, herunder strategiske 

opgaver i selskabet, og samtidig være en konstruktiv og kvalificeret sparringspartner for 

direktionen. Det er ligeledes væsentligt, at bestyrelsen altid handler uafhængigt af 

særinteresser. Bestyrelsen må løbende sikre sig, at dens sammensætning og arbejdsform 

afspejler de krav, selskabets aktuelle situation stiller.” 

 

Ud over ovenstående generelle anbefaling indeholder rapporten en række specifikke 

anbefalinger i forbindelse med rekruttering og valg af nye bestyrelsesmedlemmer. I 

undersøgelsen til nærværende afhandling er det ikke blevet undersøgt i hvilket omfang, 

selskaberne har oplyst om deres eventuelle procedure for indstilling af nye 

bestyrelsesmedlemmer. I Ugebrev for bestyrelsers undersøgelse i 2004 havde 25 % af 

selskaberne oplyst om proceduren for indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer. For 

selskaberne i KFX-indekset oplyste 9 ud af 19 selskaber i 2004 om proceduren for indstilling 

af nye bestyrelsesmedlemmer.  

 

I undersøgelsen foretaget i forbindelse med nærværende afhandling er det blevet undersøgt i 

hvilket omfang, de danske børsnoterede selskaber har etableret nomineringsudvalg. Formålet 

med et nomineringsudvalg er at identificere potentielle bestyrelseskandidater og anbefale disse 

til bestyrelsen til opstilling på generalforsamlingen. 
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Der har i de undersøgte selskaber været meget begrænsede oplysninger vedrørende 

rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer. På hjemmesiderne for henholdsvis Nordea og SAS 

kan man dog læse følgende om nomineringsudvalget: 

 

”Nomineringsudvalget skal bestå af en repræsentant for hver af de fire største aktionærer mht. 

stemmeret, som ønsker at deltage i nomineringsudvalget, og af formanden for bestyrelsen, 

Hans Dalborg.” (www.nordea.dk) 

 

“The Nomination Committee of SAS AB comprises six representatives of a number of the 

company’s largest owners, who jointly own more than 60 percent of the company’s shares.” 

(www.sasgroup.net) 

 

Med ovenstående sammensætning af nomineringsudvalget lever begge selskaber op til 

anbefalingerne vedrørende drøftelse omkring rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer med 

selskabets ejere, som er del af anbefalingerne i forbindelse med rekruttering af nye 

bestyrelsesmedlemmer. Af de 88 selskaber i undersøgelsen havde kun 7 selskaber etableret 

nomineringsudvalg, heraf var 6 af selskaberne fra Largecap. At mange selskaber ikke har 

etableret nomineringsudvalg betyder ikke nødvendigvis, at selskaberne ikke har fokus på, at 

rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer med de ønskede kompetencer og den ønskede erfaring, 

men informationerne herom er meget sparsomme. 

 

I de følgende afsnit vil det blive undersøgt i hvilket omfang følgende faktorer har indflydelse 

på, hvorvidt der etableres revisionsudvalg: 

 

1. Antal bestyrelsesmedlemmer 

2. Antal bestyrelsesmøder 

3. Bestyrelseshonorar 

4. Uafhængighed, bestyrelsesmedlemmer 

5. Øvrige bestyrelsesposter 

6. Bestyrelsesudvalg 

7. Tid til bestyrelsesarbejde 
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6.3.1 Antal bestyrelsesmedlemmer 

I Nørby (2001) var anbefalingen, at bestyrelsen højst skulle bestå af 6 eksterne 

bestyrelsesmedlemmer. Anbefalingen om det maksimale antal bestyrelsesmedlemmer er dog 

fjernet efter revisionen af anbefalingerne i 2005. I de seneste anbefalinger skriver Nørby 

(2005) følgende vedrørende antallet af bestyrelsesmedlemmer: 

 

”Det er væsentligt, at bestyrelsen ikke er større end, at der kan foregå en konstruktiv debat og 

effektiv beslutningsproces, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage aktivt. Ligeledes 

må det sikres, at bestyrelsens størrelse giver mulighed for, at bestyrelsens kompetencer og 

erfaringer passer til selskabets behov. Bestyrelsen må med passende mellemrum overveje, 

hvorvidt antallet af bestyrelsesmedlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til selskabets behov.” 

 

I nedenstående tabel ses sammenhængen mellem etablering af revisionsudvalg og antallet af 

bestyrelsesmedlemmer (inklusive medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer). 

 

Tabel 14: Antal bestyrelsesmedlemmer sammenholdt med etablering af revisionsudvalg  

Antal bestyrelsesmedlemmer sammenholdt med 
etablering af RU (n=88)
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Kilde: egen tilvirkning 

 

Det fremgår af tabellen, at der er en klar sammenhæng mellem antallet af 

bestyrelsesmedlemmer og etablering af bestyrelsesudvalg. En yderligere komprimering af 

fordelingen kan ses i tabellen neden for. 
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Tabel 15: Revisionsudvalg sammenholdt med antal bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsesmedlemmer RU Ikke RU I alt RU-% 
3-6 2 32 34 6 % 
7-10 12 33 45 27 % 
11+ 5 4 9 56 % 
I alt 19 69 88   

Kilde: egen tilvirkning 

 

Ud af de i alt 34 selskaber med en bestyrelse på maksimalt 6 personer er der kun 2 selskaber, 

som har etableret revisionsudvalg. I selskaber, hvor bestyrelsen består af mellem 7 og 10 

medlemmer, har 12 ud af 33 etableret revisionsudvalg, ca. en tredjedel af selskaberne i denne 

gruppe har etableret revisionsudvalg. I de selskaber med det største antal 

bestyrelsesmedlemmer over 10 medlemmer har 5 ud af 9 selskaber etableret revisionsudvalg. 

 

Det er ikke overraskende, at der er sammenhæng mellem antallet af bestyrelsesmedlemmer 

samt etablering af revisionsudvalg. En af årsagerne er, at det fortrinsvis er de store selskaber, 

som har forholdsvis store bestyrelser. Således er 8 ud af 9 selskaber med 11 eller flere 

bestyrelsesmedlemmer fra Largecap. I afsnit 6.2 fremgår det ligeledes, at der er en klar 

sammenhæng mellem størrelsen på selskabet og etablering af revisionsudvalg, med de store 

selskaber værende dem, der i højest grad etablerer revisionsudvalg. 

 

Bestyrelsesudvalg har størst relevans i selskaber med store bestyrelser. Det fremføres i Nørby 

(2001), at bestyrelsen kan overveje at etablere revisionsudvalg, såfremt bestyrelsen er særlig 

stor. Nørby-udvalget var ellers generelt ikke af den opfattelse, at anvendelse af revisionsudvalg 

havde den store værdi i danske bestyrelser. De gjorde dog opmærksom på, at etablering af 

revisionsudvalg som nævnt kunne overvejes i særlige store bestyrelser eller, såfremt der forelå 

andre særlige omstændigheder i øvrigt, der kunne gøre det relevant. 

 

I et agentteoretisk perspektiv er der gode informationsøkonomiske argumenter for, at 

effektiviteten i bestyrelsesarbejdet vil aftage i takt med forøgelse af bestyrelsens størrelse 

(Thomsen m.fl. 2004:28). Dette kan berettige anvendelsen af revisionsudvalg i store 

bestyrelser, da det betyder, at nogle af bestyrelsens opgaver bliver uddelegeret til en mindre 

gruppe af bestyrelsesmedlemmer, som ud fra ovenstående argument kan arbejde mere 

effektivt. 
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6.3.2 Antal bestyrelsesmøder 

Antallet af bestyrelsesmøder kan bruges som indikator for i hvilket omfang, 

bestyrelsesarbejdet anvendes i forbindelse med ledelsen af selskabet. Antagelsen bygger på, at 

desto flere bestyrelsesmøder, der afholdes, desto mere aktivt indgår bestyrelsen i ledelsen af 

selskabet. 

 

I nedenstående graf fremgår det, at i de selskaber, hvor der afholdes bestyrelsesmøde mere end 

12 gange årligt, er det mere udbredt med revisionsudvalg end i selskaber, der afholder 

maksimalt 12 bestyrelsesmøder årligt. Således er der etableret revisionsudvalg i 8 ud af de 15 

selskaber, der afholder minimum 13 bestyrelsesmøder årligt, mens der kun er etableret 

revisionsudvalg i 10 ud af 50 selskaber, der afholder maksimalt 12 bestyrelsesmøder årligt. 

 

Graf 16: Afholdte ordinære bestyrelsesmøder sammenholdt med etablering af 

revisionsudvalg 

Antal bestyrelsesmøder sammenholdt med 
etablering af RU (n=75)
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Kilde: egen tilvirkning 

 

Der er altså en tendens til, at i selskaber, hvor omfanget af bestyrelsesarbejdet er relativt stort, 

er der forholdsvist mange bestyrelser, der har etableret revisionsudvalg. Da bestyrelsesarbejdet 

i bestyrelser, hvor der afholdes mange bestyrelsesmøder, som udgangspunkt er meget 

tidskrævende i forhold til bestyrelser, hvor der kun afholdes få møder, er det naturligt, at 
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bestyrelserne etablerer revisionsudvalg til at forberede de regnskabs- og revisionsmæssige 

forhold. 

 

6.3.3 Bestyrelseshonorar 

Det kan antages, at bestyrelseshonoraret er et parameter for at kunne tiltrække og fastholde 

kompetente bestyrelsesmedlemmer. Derudover kan bestyrelseshonoraret være et udtryk for 

hvor stor en arbejdsindsats, der kræves i forbindelse med bestyrelsesposten. Selskaber, som 

betaler et forholdsvist stort vederlag til sine bestyrelsesmedlemmer, er alt andet lige selskaber, 

som fokuserer på at skabe en kompetent bestyrelse, og hvor arbejdsindsatsen i 

bestyrelsesarbejdet er relativ højt. 

 

I tabellen neden for ses sammenhængen mellem det gennemsnitlige bestyrelseshonorar pr. 

generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem og etablering af revisionsudvalg hos selskaberne 

i undersøgelsen. 

 

Tabel 17: Bestyrelseshonorar sammenholdt med etablering af revisionsudvalg 

Bestyrelseshonorar sammenholdt med etablering af RU  
(n=88)
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Kilde: egen tilvirkning 

 

Det fremgår, at udbredelsen af revisionsudvalg er væsentligt større i selskaber, som betaler 

relativt meget i bestyrelseshonorar i forhold til selskaber, der betaler forholdsvist lidt i 
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bestyrelseshonorar. Ser man i stedet på det samlede bestyrelseshonorar, de enkelte selskaber 

betaler deres bestyrelsesmedlemmer, så fremkommer det samme billede, jf. tabel 18 neden for. 

 

Tabel 18: Bestyrelseshonorar sammenholdt med etablering af revisionsudvalg 

 Samlet bestyrelseshonorar RU Ikke RU I alt RU-% 
0-1,5 4 40 44 9 % 
1,5-3 6 26 32 19 % 

3+ 9 3 12 75 % 
I alt 19 69 88   

Kilde: egen tilvirkning 

 

Ud fra antagelsen om, at de selskaber, der betaler mest i bestyrelseshonorar også er de 

selskaber, der søger en kompetent bestyrelse, er der en tendens til, at disse etablerer 

revisionsudvalg i højere grad end de selskaber, hvor der i mindre omfang har været fokus på 

sammensætningen af bestyrelsen. 

 

Det er imidlertid interessant at se på hvilken type selskaber, som betaler de store 

bestyrelseshonorarer. Ud af de 16 selskaber, der betaler over kr. 500.000 i gennemsnit til deres 

generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, er 14 af dem Largecap-selskaber og alle 9 af 

de selskaber i denne gruppe, der har etableret revisionsudvalg, er ligeledes fra Largecap. Der er 

således en klar sammenhæng mellem bestyrelseshonorar og størrelsen på selskabet. Det er i 

afsnit 6.1 og 6.2 fundet, at der er en klar tendens til, at det er de største danske selskaber, som 

etablerer revisionsudvalg. Der kan derfor argumenteres for, at resultatet i ovenstående 

undersøgelse mere er et udtryk for, at det er de store danske børsnoterede selskaber, der betaler 

et stort bestyrelseshonorar mere, end det er et udtryk for, at de selskaber, der betaler et relativt 

stort bestyrelseshonorar i højere grad vælger at etablere revisionsudvalg. 

 

6.3.4 Uafhængige bestyrelsesmedlemmer 

I de seneste år har der været fokus på bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed. Det skal 

sikres, at bestyrelsesmedlemmerne er uafhængige af særinteresser, hvorved den enkelte 

aktionær kan have tillid til, at bestyrelsen varetager alle aktionærernes interesser. Især i lande, 

som anvender det en-strengede ledelsessystem har fokus været rettet mod bestyrelsens 

uafhængighed. I lande som f.eks. Danmark hvor man anvender en mellemting af det en-

strengede og to-strengede ledelsessystem, jf. afsnit 3.3.1.2, er der som udgangspunkt større 
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adskillelse mellem bestyrelse og direktion, og der er derfor som udgangspunkt en større grad af 

uafhængighed i bestyrelsen sammenlignet med det rene en-strengede ledelsessystem. 

 

I Nørby (2005) er der følgende anbefaling til bestyrelsens uafhængighed: 

 

”Det er væsentligt, at bestyrelsen er sammensat på en sådan måde, at den kan handle 

uafhængigt af særinteresser. Det anbefales derfor, at flertallet af de generalforsamlingsvalgte 

bestyrelsesmedlemmer er uafhængige” 

 

I tabellen neden for ses sammenhængen mellem etablering af revisionsudvalg i selskaber med 

henholdsvis over og under 50 % uafhængige bestyrelsesmedlemmer. 

 

Tabel 19: Bestyrelsens uafhængighed sammenholdt med revisionsudvalg 

Andelen af uafhængige bestyrelsesmedlemmer 
sammenholdt med etablering af RU (n=80)
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Kilde: egen tilvirkning 

 

20 af selskaberne i undersøgelsen har ikke over 50 % uafhængige bestyrelsesmedlemmer. 

Heraf har 6 af selskaberne etableret revisionsudvalg. 60 af selskaberne i undersøgelsen 

opfylder anbefalingen og har over 50 % uafhængige bestyrelsesmedlemmer. 13 af de 60 

selskaber har etableret revisionsudvalg. 

 

Det kan forventes, at de selskaber der har en stor andel af ikke-uafhængige 

bestyrelsesmedlemmer i højere grad etablerer revisionsudvalg, grundet fokus på 



Kandidatafhandling, Cand.merc.aud, 2008 
Revisionsudvalg i danske børsnoterede selskaber 
 

77  

uafhængigheden i kontrol- og tilsynsopgaven. Der fremkom kun en svag tendens til dette i 

undersøgelsen, da blot 30 % af selskaberne med over 50 % ikke-uafhængige 

bestyrelsesmedlemmer havde etableret revisionsudvalg sammenlignet med 22 % af 

selskaberne med under 50 % ikke-uafhængige bestyrelsesmedlemmer. 

 

I revisorlovens § 31 stk. 4 kan selskaber vælge ikke at etablere revisionsudvalg såfremt 

direktionen ikke er repræsenteret i bestyrelsen. Den nye revisorlov var ikke gældende i 

regnskabsåret 2006, hvorfor selskaberne ikke var påvirket af bestemmelserne i denne, da de 

udarbejdede de årsrapporter, der er anvendt i nærværende undersøgelse. Men loven vil få 

indflydelse på årsrapporterne for 2009 og fremefter. Blandt de undersøgte selskaber var der 

seks, der havde et medlem af direktionen i bestyrelsen. Fire af disse seks havde allerede i 2006 

etableret revisionsudvalg, mens Harboe og Sjælsø i 2006 endnu ikke havde etableret 

revisionsudvalg. Sjælsø oplyser på deres hjemmeside53, at de i overensstemmelse med EU’s 8. 

direktiv har etableret et revisionsudvalg. Harboe derimod oplyser på deres hjemmeside54, at de 

ikke har fundet det relevant at etablere revisionsudvalg. Bestemmelserne i den nye revisorlov 

betyder imidlertid at Harboe enten skal etablere revisionsudvalg eller ændre sammensætningen 

af bestyrelsen, så der ikke længere er direktionsmedlemmer repræsenteret. 

 

6.3.5 Øvrige bestyrelsesposter 

For at se på om idéen med revisionsudvalg opstår et sted og spredes gennem 

bestyrelsesnetværk er det interessant at se på, om de selskaber, der etablerer revisionsudvalg, 

er forbundet gennem overlappende bestyrelsesmedlemskaber. I nedenstående tabel ses øverst 

hvor mange personer, der besidder henholdsvis 1, 2 eller 3 bestyrelsesposter i selskaber med 

revisionsudvalg.  

 

                                                 
53 Oplysning hentet den 28. november 2008 på www. sjaelsoe.dk 
54 Oplysning hentet den 28. november 2008 på www. harboes.dk 
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Tabel 20: Bestyrelsesmedlemmers bestyrelsesposter i selskaber med revisionsudvalg 

  
Antal bestyrelsesposter 

i selskaber med RU 
Antal  

personer 

1 119 

2 10 
Antal personer, der besidder bestyrelsesposter i 

selskaber med RU, og hvor mange selskaber med RU, 
de respektive bestyrelsesmedlemmer besidder 

bestyrelsesposter i 3 1 

Personer i alt med bestyrelsesposter i selskaber med RU  130 
Kilde: egen tilvirkning 

 

Der er i alt 142 bestyrelsesposter i de selskaber, som har etableret revisionsudvalg. 10 

bestyrelsesmedlemmer besidder 2 poster, 1 bestyrelsesmedlem besidder 3 poster, mens de 

resterende 119 poster besiddes af bestyrelsesmedlemmer, der ikke besidder andre 

bestyrelsesposter i selskaber med revisionsudvalg. Der er således 130 personer i alt, der 

besidder de 142 bestyrelsesposter i selskaber med revisionsudvalg. 

 

I tabellen neden for ses fordelingen af bestyrelsesposter i selskaber uden revisionsudvalg, for 

de 130 personer, der besidder minimum en bestyrelsespost i selskaber med revisionsudvalg. 

 

Tabel 21: Bestyrelsesmedlemmers bestyrelsesposter i selskaber uden RU 

Antal yderligere bestyrelsesposter 
 fordelt på hvor mange 

bestyrelsesposter i selskaber med RU 
personen har   

  

Antal 
bestyrelses-

poster 
 i selskaber  
uden RU 1 2 3 

0 114 8 0 
1 1 2 1 
2 3 0 0 

Fordeling af bestyrelsesposter i bestyrelser,  
hvor der ikke er etableret RU, for de 130 

personer, der besidder minimum 1 
bestyrelsespost i selskaber med RU 3 1 0 0 

    119 10 1 
Kilde: egen tilvirkning 

 

Ud af de 130 personer, der sidder i bestyrelsen i selskaber med revisionsudvalg, så besidder 

114 kun en bestyrelsespost. De resterende 16 personer deler i alt 41 bestyrelsesposter (28 i 

selskaber med revisionsudvalg, 13 i selskaber uden revisionsudvalg). 
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Vedrørende de 16 personer, som besidder mindst 2 bestyrelsesposter, gør følgende punkter sig 

gældende: 

 

• 11 ud af 16 besidder mindst to bestyrelsesposter i selskaber med revisionsudvalg 

• 8 ud af 16 besidder kun bestyrelsesposter i selskaber med revisionsudvalg 

• 8 ud af 9, der besidder præcis to bestyrelsesposter, der er begge bestyrelsesposter i 

selskaber, som har etableret revisionsudvalg.   

 

Ovenstående er en indikation på, at revisionsudvalg i et vist omfang spredes gennem 

bestyrelsesnetværk. Hvis der f.eks. ses på personer i undersøgelsen, der har to 

bestyrelsesposter, hvoraf minimum den ene er i et selskab med revisionsudvalg (der er 

grundlaget for at blive udvalgt til undersøgelsen), så må det ud fra antagelsen om 

uafhængighed imellem de enkelte bestyrelsesposter forventes, at der var 22 % sandsynlighed 

for, at nummer 2 bestyrelsespost også var i et selskab med revisionsudvalg, idet netop 22 % af 

selskaberne i undersøgelsen har etableret revisionsudvalg. Men i undersøgelsen er 8 ud af 9 

(89 %) af de personer, der besidder netop to bestyrelsesposter, kun medlemmer af bestyrelser i 

selskaber, hvor der er etableret revisionsudvalg. 

 

På grund af det forholdsvis begrænsede overlap af bestyrelsesmedlemskaber, så er der en stor 

statistisk usikkerhed omkring ovenstående vurderinger, men undersøgelsen taler for, at 

etablering af revisionsudvalg i et vist omfang er påvirket af bestyrelsesnetværk. 

 

Overlap af bestyrelsesmedlemskaber i selskaber med revisionsudvalg kan blandt andet skyldes, 

(1) at specifikke personer bliver headhuntet til bestyrelsen, når denne beslutter at etablere 

revisionsudvalg eller (2), at et eksisterende medlem af bestyrelsen har indflydelse på etablering 

af revisionsudvalg i flere selskaber. Ser man nærmere på de 11 personer, der besidder 

bestyrelsesposter i mindst 2 selskaber med revisionsudvalg (bilag 1), så falder især navnet Kurt 

Anker Nielsen (KAN) i øjnene. KAN er medlem er tre bestyrelser med revisionsudvalg, og i 

alle tre selskaber er han formand for revisionsudvalget55. Herudover er KAN medlem af 

bestyrelsen i Novozymes, som ikke har etableret revisionsudvalg. KAN er desuden medlem af 

                                                 
55 Kurt Anker Nielsen er medlem af bestyrelser med revisionsudvalg i følgende selskaber: LifeCycle Pharma, 
Novo Nordisk og Vestas 
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bestyrelsen og formand for revisionsudvalget i tre selskaber, som ikke er en del af 

datagrundlaget i nærværende afhandling. De tre selskaber er ZymoGenetics, Inc. (USA), Norsk 

Hydro ASA (Norge) og Dako A/S. KAN er uddannet cand.merc. fra Handelshøjskolen i 

København og har tidligere blandt andet besiddet stillingen som koncernøkonomidirektør i 

Novo Nordisk. KAN er et eksempel på en person, som bestyrelser, der beslutter at etablere 

revisionsudvalg, kunne forsøge at tilknytte til bestyrelsen blandt andet med henblik på, at han 

kan være den finansielle ekspert i revisionsudvalget. Ligeledes er KAN en person, der kan 

forestilles at være foregangsmand for etablering af revisionsudvalg i bestyrelser, han er 

medlem af, som endnu ikke har etableret revisionsudvalg. 

 

6.3.6 Bestyrelsesudvalg 

Det er interessant at se på, om selskaber, der etablerer revisionsudvalg, også etablerer andre 

bestyrelsesudvalg i større omfang end selskaber, der ikke har etableret revisionsudvalg. Det må 

forventes, at de bestyrelser, som har valgt at etablere én type bestyrelsesudvalg i forholdsvist 

stort omfang, også vil etablere yderligere bestyrelsesudvalg, da argumenterne for etablering af 

de enkelte udvalg i et vist omfang er identiske.  

 

I undersøgelsen er der ud over at se på etablering af revisionsudvalg også set på hvilke andre 

bestyrelsesudvalg, som bestyrelserne i de enkelte selskaber har etableret. De mest anvendte 

bestyrelsesudvalg ud over revisionsudvalg er nomineringsudvalg og vederlagsudvalg. 

 

Tabel 22: Sammenhæng mellem revisionsudvalg og øvrige bestyrelsesudvalg  

  Revisionsudvalg 
Ikke 

revisionsudvalg 
Øvrige bestyrelsesudvalg 16 (18 %) 5 (6 %) 
Ikke andre bestyrelsesudvalg 3 (3 %) 64 (73 %) 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Ud af de 88 selskaber i undersøgelsen har 64 ikke etableret nogen type af bestyrelsesudvalg. 

Ud af de 24 selskaber, der har etableret bestyrelsesudvalg, har 16 selskaber både etableret 

revisionsudvalg og derudover minimum et yderligere bestyrelsesudvalg. Ud af de selskaber, 

der har etableret et ”øvrigt” bestyrelsesudvalg, har 76 % (16 af 21) af selskaberne også 

etableret revisionsudvalg. 84 % (16 af 19) af de selskaber, der har etableret revisionsudvalg, 
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har også etableret minimum et yderligere bestyrelsesudvalg. Modsat har kun 7 % (5 af 69) af 

de selskaber, der ikke har etableret revisionsudvalg, etableret minimum et andet 

bestyrelsesudvalg og 5 % (3 af 67) af de selskaber, der ikke har etableret ”øvrige 

bestyrelsesudvalg” har etableret revisionsudvalg. 

 

Ud fra ovenstående er der en klar tendens til, at etablering af et bestyrelsesudvalg øger 

sandsynligheden for etablering af yderligere bestyrelsesudvalg. I tabellen til venstre neden for 

ses, hvor mange bestyrelsesudvalg, selskaberne i undersøgelsen har etableret. I tabellen til 

højre er samme fordeling vist. Dog er udeladt de selskaber, der ikke har etableret nogen type af 

bestyrelsesudvalg. 

 

Tabel 23: Udbredelsen af bestyrelsesudvalg 

Antal 
bestyrelsesudvalg 

Antal 
selskaber % 

 
Antal 

bestyrelsesudvalg Antal selskaber % 

0 64 73 %  1 7 29 % 
1 7 8 %  2 9 38 % 
2 9 10 %  3 6 25 % 
3 6 7 %  4+ 2 8 % 

4+ 2 2 %     
Kilde: egen tilvirkning 

 

Ud fra ovenstående undersøgelser er der en tendens til, at selskaber, der etablerer 

bestyrelsesudvalg, ofte anvender flere forskellige bestyrelsesudvalg. Af resultaterne af 

undersøgelsen fremgår det, at 71 % af selskaberne, der har etableret et bestyrelsesudvalg, 

ligeledes har etableret minimum et yderligere bestyrelsesudvalg. Dette kan forklares ved, at 

når bestyrelsesmedlemmerne i en given bestyrelse er positivt stemt over for anvendelsen af 

bestyrelsesudvalg, så vil de ofte etablere flere bestyrelsesudvalg. 

 

6.3.7 Tid til bestyrelsesarbejde 

Der er flere forudsætninger for en godt sammensat bestyrelse, bl.a. kompetente og uafhængige 

bestyrelsesmedlemmer. Derudover er det ligeledes essentielt, at medlemmerne har den 

fornødne tid til at varetage deres bestyrelsesarbejde. 
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Der findes som hovedregel to typer af bestyrelsesmedlemmer. Den ene type er personer, der 

alene arbejder med bestyrelsesarbejde. Det vil oftest være tidligere erhvervsfolk, der har 

trukket sig tilbage i slutningen af deres arbejdsliv og koncentrerer sig om bestyrelsesarbejdet. 

Den anden type er personer, der stadig er aktive i erhvervslivet og typisk indgår i direktionen i 

et aktivt selskab. Denne type personer har naturligt en stor del af deres tid bundet i det selskab, 

hvor de indgår i direktionen og har derfor kun begrænset tid til bestyrelsesarbejde i andre 

selskaber. 

 

Nørby (2005) anbefaler følgende vedrørende tiden til bestyrelsesarbejdet og antallet af 

bestyrelsesposter: 

 

”Det anbefales, at et bestyrelsesmedlem, der samtidig indgår i en direktion i et aktivt selskab, 

ikke beklæder mere end tre menige bestyrelsesposter eller én formandspost og én menig 

bestyrelsespost i selskaber, der ikke er en del af koncernen, medmindre der foreligger særlige 

omstændigheder” 

 

De selskaber, der etablerer bestyrelsesudvalg, er ofte selskaber, hvor bestyrelsesarbejdet er 

forholdsvist omfangsrigt. F.eks. anbefales i Nørby (2005), at det bør overvejes, at etablere 

revisionsudvalg i selskaber med komplekse regnskabs- og revisionsmæssige forhold. 

Behandlingen af disse komplekse forhold er mere tidskrævende end en lignende behandling i 

selskaber med mindre komplekse forhold. Tilsvarende argumentation kan i stort omfang 

foretages i forbindelse med etablering af flere af de øvrige former for bestyrelsesudvalg. På 

baggrund af ovenstående bør det forventes, at bestyrelsesmedlemmerne i de selskaber, der har 

etableret revisionsudvalg i stort omfang efterlever ovenstående anbefaling, da de vil have 

vanskeligt ved at passe både en direktionspost og op til flere krævende bestyrelsesposter. 

 

I tabellen neden for ses, hvor stor en andel af bestyrelsesmedlemmerne i selskaberne i 

undersøgelsen, der overholder ovenstående anbefaling sammenholdt med, om selskaberne har 

etableret revisionsudvalg. 
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Tabel 24: Tid til bestyrelsesarbejde sammenholdt med etablering af revisionsudvalg 

Andel af bestyrelsesmedlemmer, der 
ikke opfylder kriteriet vedrørende tid 

til bestyrelsesarbejde 

Antal selskaber 
    

   RU       Ikke RU I alt RU-% 
0 %56 5 23 28 18 % 

0 - 25 % 6 10 16 38 % 
25 - 50 % 3 17 20 15 % 
50 - 75 % 3 7 10 30 % 
75 - 100 % 0 10 10 0 % 

I alt 17 67 84   
Kilde: egen tilvirkning 

 

Der er ingen umiddelbar tendens til, at selskaberne, hvor bestyrelsesmedlemmerne kun i 

relativt begrænset omfang overholder anbefalingerne vedrørende antallet af bestyrelsesposter, 

etablerer revisionsudvalg i mindre omfang end de selskaber, hvor bestyrelsesmedlemmerne 

overholder anbefalingen. Det kan dog bemærkes, at ingen af de 10 selskaber, hvor over 75 % 

af bestyrelsesmedlemmer ikke overholder anbefalingen vedrørende bestyrelsesposter, har 

etableret revisionsudvalg. Men derudover er fordelingen af selskaber, der har etableret 

revisionsudvalg, nogenlunde ligeligt fordelt over de øvrige intervaller.  

 

Antagelsen om at bestyrelsesmedlemmerne i selskaberne, der har etableret revisionsudvalg, i 

større omfang efterlever anbefalingerne vedrørende tid til bestyrelsesarbejdet, bliver ikke 

bekræftet i nærværende undersøgelse af de danske børsnoterede selskaber i Large- og Midcap. 

 

6.4 Ejerforhold 

Det er en antagelse, at selskaber med høj grad af koncentreret ejerskabskreds, ikke i samme 

omfang søger, at tiltrække udefrakommende investorer, som selskaber med spredt 

ejerskabskreds, da de ikke vil afgive indflydelse. I Danmark er der en stor del af familieejede 

selskaber og selskaber, der er ejet af erhvervsdrivende fonde. I disse selskaber er 

udgangspunktet oftest, at ejerne vil bevare den bestemmende indflydelse inden for den relativt 

begrænsede ejerskabskreds. Derfor søger man ikke i så høj grad at tiltrække investorer uden 

for ejerskabskredsen, men eventuel kapitaltilførsel vil så vidt muligt blive foretaget inden for 

den eksisterende ejerskabskreds eller ved låneoptagelse. 

                                                 
56 0 % angiver at alle bestyrelsesmedlemmerne i et givent selskab opfylder kriteriet vedrørende tid til 
bestyrelsesarbejde, jf. Nørby (2005) 
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Selskaber med en spredt ejerkreds har derimod ikke de samme forholdsregler, når selskabet 

søger at tiltrække yderligere kapital og er derfor ligeså interesseret i kapital fra nye investorer 

som fra nuværende investorer. 

 

Incitamentet til at følge anbefalingerne for god selskabsledelse, herunder etablering af 

revisionsudvalg, antages at være større hos selskaber, der søger at tiltrække nye investorer. Det 

kan derfor antages, at selskaberne med spredt ejerskabskreds i større omfang har etableret 

revisionsudvalg i forhold til selskaberne med koncentreret ejerskabskreds. 

 

I nedenstående tabel ses i hvilket omfang, der er etableret revisionsudvalg i selskaber, hvor en 

enkelt storaktionær besidder mere end henholdsvis 20 % og 50 % af stemmeandelen.  

 

Tabel 25: Storaktionærer sammenholdt med etablering af revisionsudvalg 

Storaktionær (stemmeandel)
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Kilde: egen tilvirkning 

 

Ud af 18 selskaber, hvor en aktionær besidder over 50 % af stemmeandelen, har 6 selskaber 

etableret revisionsudvalg, svarende til 33 %. I de 40 selskaber, hvor en aktionær besidder over 

20 % af stemmeandelen, har 12 selskaber etableret revisionsudvalg, svarende til 30 %. Der er 

således en større andel af selskaberne med mindst en storaktionær, der har etableret 

revisionsudvalg end gennemsnittet for selskaberne i undersøgelsen, hvor 22 % har etableret 

revisionsudvalg. 
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Nogenlunde samme billede danner sig, hvis man i stedet kigger på udbredelsen af 

revisionsudvalg sammenholdt med storaktionærernes57 andel af den samlede aktiekapital. Ud 

fra nedenstående tabel er der heller ikke en tendens til, at selskaber med en høj grad 

koncentreret ejerskabskreds i mindre omfang etablerer revisionsudvalg end selskaber med en 

spredt ejerskabskreds. 

 

Tabel 26: Storaktionærer sammenholdt med etablering af revisionsudvalg 

Storaktionærers 
andel af aktiekapital RU Ikke RU I alt RU-% 

0 - 20 % 1 12 13 8 % 
20 - 40 % 6 11 17 35 % 
40 - 60 % 6 17 23 26 % 
60 - 80 % 2 11 13 15 % 
80 - 100 % 1 0 1 100 % 

  16 51 67  
Kilde: egen tilvirkning 

 

Antagelsen om, at selskaber med spredt ejerskabskreds etablerer revisionsudvalg i større 

omfang end selskaber med koncentreret ejerskabskreds, som led i en strategi for at kunne 

tiltrække kapital fra nye investorer, bliver ikke bekræftet i undersøgelsen. Blandt selskaberne i 

undersøgelsen er der ingen umiddelbar betydelig sammenhæng mellem spredning i 

ejerskabskreds og etablering af revisionsudvalg. 

 

6.4.1 Aktieklasser 

Opdeling af aktiekapitalen i aktieklasser, A-aktier og B-aktier, medfører normalt, at 

stemmeandelen på generalforsamlingen er koncentreret på A-aktierne, og de vil oftest have 

stemmeflertal udenom B-aktierne. Dette betyder, at det oftest er en relativt lille og lukket 

ejerkreds, der har stemmeflertal på generalforsamlingen. 

 

I afsnit 6.4 blev det forsøgt at underbygge antagelsen om, at selskaber med en spredt 

ejerstruktur i større omfang end selskaberne med en koncentreret ejerstruktur, etablerede 

revisionsudvalg som led i en strategi for at tiltrække nye investorer. Antagelsen blev dog ikke 

underbygget i ovenstående afsnit. 

 
                                                 
57 Storaktionærer er defineret som aktionærer, der ejer over 5 % af aktiekapitalen 
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Undersøgelsen af sammenhængen mellem antallet af aktieklasser og etablering af 

bestyrelsesudvalg er ligeledes foretaget med baggrund i ovenstående antagelse. Hvis en 

koncentreret ejerskabskreds har bestemmende indflydelse, så antages det, at selskaberne i 

mindre omfang søger at tiltrække nye investorer og dermed følge anbefalingerne for god 

selskabsledelse, end hvis den bestemmende indflydelse er fordelt ud over en spredt ejerkreds. 

 

Tabel 27: Aktieklasser sammenholdt med revisionsudvalg 

  Revisionsudvalg Ej revisionsudvalg 
%-del med 

revisionsudvalg 
En aktieklasse 15 56 21 % 
Flere aktieklasser 4 13 24 % 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Der er i selskaberne i Midcap og Largecap ingen sammenhæng mellem etablering af 

revisionsudvalg, og hvorvidt selskabet har en eller flere aktieklasser, jf. tabellen oven for. 

Denne undersøgelse giver således heller ikke næring til antagelsen om, at selskaber med 

koncentreret ejerkreds (med bestemmende indflydelse) i mindre omfang søger at tiltrække nye 

investorer og derfor f.eks. etablerer revisionsudvalg i mindre omfang end selskaber med en 

spredt ejerkreds.  

 

6.5 Branche 

I nogle brancher vil incitamentet til at etablere revisionsudvalg være større end i andre 

brancher. Brancher, som i høj grad er i offentlighedens søgelys, herunder investorernes 

søgelys, må forventes i stort omfang at følge de internationale anbefalinger for Corporate 

Governance.  

 

I nedenstående graf ses undersøgelsens selskaber fordelt på brancher sammenholdt med, 

hvorvidt selskaberne har etableret revisionsudvalg. Brancherne er defineret ud fra sektor-

inddelingerne på OMX Nordic Exchange.  
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Tabel 28: Revisionsudvalg sammenholdt med branche 
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Kilde: egen tilvirkning 

 

Udbredelsen af revisionsudvalg er størst inden for brancherne industri og sundhedspleje, hvor 

henholdsvis 6 ud af 15 (40 %) og 6 ud af 11 (55 %) har etableret revisionsudvalg. De nøjagtige 

tal for udbredelsen af revisionsudvalg inden for de forskellige brancher fremgår af tabellen 

neden for. 

 

Tabel 29: Branche sammenholdt med revisionsudvalg 

  RU Ikke RU I alt RU-% 
Energi 0 1 1 0 % 
Finans 3 33 36 8 % 
Forbrugsgoder 0 7 7 0 % 
Forsyning 0 1 1 0 % 
Industri 6 9 15 40 % 
Informationsteknologi 0 2 2 0 % 
Konsumentvarer 2 6 8 25 % 
Luftfart 1 0 1 100 % 
Materialer 0 4 4 0 % 
Rederi 1 1 2 50 % 
Sundhedspleje 6 5 11 55 % 
I alt 19 69 88   

Kilde: egen tilvirkning 
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Af de 88 selskaber i Large- og Midcap udgør finansielle selskaber den klart største gruppe med 

i alt 36 selskaber. Kun 3 af de finansielle selskaber har etableret revisionsudvalg, hvilket svarer 

til 8 %. 

 

Undersøgelsen indeholder henholdsvis 7 og 4 selskaber inden for brancherne forbrugsgoder og 

materialer. Ingen selskaber i disse brancher har etableret revisionsudvalg. For konsumentvarer 

har 2 ud af 8 selskaber (25 %) etableret revisionsudvalg.  

 

Brancherne energi, forsyning, informationsteknologi, luftfart og rederi indeholder kun 1-2 

selskaber, hvorfor der ikke er grundlag for at konkludere på udbredelsen af revisionsudvalg 

indenfor disse brancher. 

 

I forbindelse med en gennemgang af udbredelsen af revisionsudvalg inden for forskellige 

brancher er det interessant også at sammenligne med handelen med aktierne inden for disse 

brancher. I tabellen neden for ses fordelingen på omsatte aktier i august 2008 fordelt på 

branche. 

 

Tabel 30: Fordeling af handlede aktier målt på omsætning i august 2008 

Branche  Omsætning 
Finans 12,4 % 
Forbrugsgoder 0,1 % 
Industri 42,7 % 
Konsumentvarer 17,0 % 
Materialer 5,3 % 
Sundhedspleje 20,0 % 
Andre 2,5 % 
I alt 100,0 % 

Kilde: Værdipapircentralens hjemmeside58 

 

Industri og sundhedspleje, som er de to brancher hvor der forholdsmæssigt oftest var etableret 

revisionsudvalg, er også de to brancher, hvor aktierne er omsat mest i august 2008.  

 

De finansielle selskaber udgør 41 % af selskaberne i undersøgelsen, men det er kun 12,4 % af 

omsætningen på OMX Nordic Exchange i august 2008, der vedrører handel med finansielle 

selskabers aktier. At handelen med aktierne i de finansielle selskaber er forholdsvis lille, kan 
                                                 
58 http://www.vp.dk/C1256CF3002F964E/sysOakFil/Omsætning/$File/Omsætning.pdf 
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være en af hovedårsagerne til, at de finansielle selskaber i mindre omfang etablerer 

revisionsudvalg i forhold til selskaberne inden for brancherne industri og sundhedspleje, hvor 

aktierne omsættes mere. 

 

6.6 Revision 

I de følgende afsnit er det undersøgt i hvilket omfang valg af revisor, revisions- og 

rådgivningshonorar samt intern revision, har sammenhæng med, om selskaberne har etableret 

revisionsudvalg. 

 

6.6.1 Ekstern revisor 

Ifølge Piot (2004:229) er de store revisionsfirmaer tilbøjelige til at presse deres kunder til at 

etablere revisionsudvalg af primært følgende to grunde, (1) at overholde de internationale 

anbefalinger for god selskabsledelse og (2) at fremme revisionens kvalitet. Det kan derfor 

forventes, at de selskaber, der har en big4-revisor59 i højere grad har etableret revisionsudvalg 

end selskaberne, der har en anden revisor. 

 

Dog skal det også tages i betragtning, at de største selskaber hovedsagligt vil have en big4-

revisor. De øvrige revisorer har typisk ikke ressourcerne til at kunne betjene de største 

selskaber, hvorfor disse selskaber kun i meget begrænset omfang har muligheder for at vælge 

en revisor uden for big4. Tidligere i undersøgelsen blev det klarlagt, at det var de største 

danske selskaber, der har etableret revisionsudvalg. Da de største danske selskaber primært vil 

have en revisor fra big4, så vil der alt andet lige være stor sammenhæng mellem big4-revisor 

og etablering af revisionsudvalg. Det findes derfor også interessant at undersøge selskaberne i 

Midcap og sammenhængen mellem valg af revisor og etablering af revisionsudvalg, da disse 

selskaber i større udstrækning kan vælge en revisor uden for Big4. 

 

Af nedenstående tabel fremgår det, at alle selskaberne i undersøgelsen, der har etableret 

revisionsudvalg, har en big4-revisor60. 

                                                 
59 Big4 består af de 4 største revisionsvirksomheder i Danmark - Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG og 
Ernst & Young. 
60 Ved to revisionsvirksomheder er valgt revisor, der underskriver i venstre side (hovedordnet revisor) 
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Tabel 31: Revisor sammenholdt med etablering af revisionsudvalg 
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Kilde: egen tilvirkning 

 

I tabellen neden for ses fordelingen af selskaberne på de enkelte big4-revisionsfirmaer samt 

øvrige revisionsfirmaer. I Ernst & Young (E&Y) har 60 % af selskaber etableret 

revisionsudvalg, men idet der kun er 5 selskaber repræsenteret i undersøgelsen, der har E&Y 

som revisor, er den statistiske usikkerhed så stor, at man ikke bør konkludere noget herudfra. I 

de øvrige big4-revisionsvirksomheder har PricewaterhouseCoopers (PwC) den største andel af 

selskaber, som har etableret revisionsudvalg. 

 

Tabel 32: Sammenhæng mellem revisorvalg og etablering af revisionsudvalg 

  RU Ikke RU I alt RU-% 
KPMG 4 18 22 18 % 
Deloitte 5 18 23 22 % 
PwC 7 13 20 35 % 
E&Y 3 2 5 60 % 
Big4 19 51 70 27 % 
Ikke Big4 0 18 18 0 % 
I alt 19 69 88 22 % 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Der er kun et selskab i Largecap, som har en revisor, som ikke er fra en af big4-

revisionsvirksomheder. Hvis man ser bort fra Largecap selskaberne, som revisionsfirmaerne 

uden for big-4 kun i meget begrænset omfang har ressourcerne til at betjene, så indeholder 

undersøgelsen 59 Midcapselskaber. 
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Tabel 33: Sammenhæng mellem revisor og revisionsudvalg i Midcapselskaber 

Antal RU Ikke RU I alt RU-% 
Big4 6 36 42 14 % 
Ikke big4 0 17 17 0 % 
I alt 6 53 59   

Kilde: egen tilvirkning 

 

Ud af de 59 Midcap-selskaber revideres 42 af big4 revisionsfirmaerne, og heraf har 6 selskaber 

etableret revisionsudvalg, hvilket svarer til 14 %. Ud af de 17 Midcap-selskaber, der revideres 

af revisionsvirksomheder uden for big4, er der ingen selskaber, der har etableret 

revisionsudvalg. Udbredelsen af revisionsudvalg hos Midcap-selskaberne er meget begrænset, 

men sammenhængen mellem valg og revisor og etablering af revisionsudvalg i undersøgelsen 

viser en klar tendens til, at de få Midcap-selskaber, som etablerer revisionsudvalg, har en 

revisor fra et af de 4 store revisionsvirksomheder. 

 

At det primært er selskaber med en revisor fra en af big4-revisionsvirksomhederne, der 

etablerer revisionsudvalg, kan forklares ved, at de store revisionsvirksomheder i højere grad 

end de mindre revisionsvirksomheder søger at påvirke deres kunder til at etablere 

revisionsudvalg. 

 

6.6.2 Revisionshonorar 

I Nørby (2005) anbefales det, at selskaber med komplekse revisions- og regnskabsmæssige 

forhold overvejer, om et revisionsudvalg bør etableres til forberedelse af disse forhold. I 

nedenstående undersøgelse vil størrelsen på revisionshonoraret blive brugt som indikator for 

kompleksiteten i de regnskabs- og revisionsmæssige forhold. 

 

Som udgangspunkt kan variationen i revisionshonoraret forklares ved klientstørrelse, -

kompleksitet, -risiko og revisors størrelse (Big 8, 6 eller 4 effekt), jf. den internationale 

generiske model for forklaring af variation i revisionshonorarer (Kiertzner m.fl. 2008: 143). I 

en undersøgelse af revisionshonoraret i danske børsnoterede selskaber sandsynliggøres det, at 

klientstørrelse er den vigtigste parameter til forklaring af variationen i revisionshonoraret i et 

marked som det danske med mange forholdsvist små børsnoterede selskaber (Kiertzner m.fl. 

2008: 142). 
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Ifølge den oven for nævnte undersøgelse kan variationen i revisionshonoraret i de mindste 

danske børsnoterede selskaber også forklares ved teknisk formel kompleksitet, hvilket 

antageligt er et udtryk for, at revisionsydelsen typisk omfatter accessorisk regnskabsmæssig 

assistance. I de større danske selskaber er væsentlig kompleksitet (høj iboende risiko) og 

generel klientrisiko også forklarende faktorer for variationen i revisionshonoraret, hvilket er et 

udtryk for, at revisionshonoraret i højere grad styres efter risiko- og væsentlighedsovervejelser 

(Kiertzner m.fl. 2008: 142). 

 

Der er ud fra ovenstående altså flere faktorer, der spiller ind på revisionshonoraret, hvoraf 

kompleksiteten i de revisions- og regnskabsmæssige forhold er en af dem. Revisionshonorar 

kan derfor anvendes som en indikator for kompleksiteten af de revisions- og 

regnskabsmæssige forhold. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at andre forhold også 

har indflydelse, herunder i særdeleshed selskabernes størrelse. 

 

Det kan ses af nedenstående tabel, at der er en klar sammenhæng mellem revisionshonorar og 

anvendelsen af revisionsudvalg. Ud af de 65 selskaber i undersøgelsen med et revisionshonorar 

på maksimalt 5 mio. kr. havde kun 8 etableret revisionsudvalg, svarende til 13 %. Af de 22 

selskaber med over 5 mio. kr. i revisionshonorar havde 10 etableret revisionshonorar, svarende 

til 46 %. Alle 4 selskaber, hvor revisionshonoraret overstiger 20 mio. kr., har etableret 

revisionsudvalg. 
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Tabel 34: Revisionshonorar sammenholdt med revisionsudvalg 
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Kilde: egen tilvirkning 

 

Med antagelsen om, at revisionshonorarer kan benyttes som indikator for kompleksiteten af de 

regnskabs- og revisionsmæssige forhold, er der blandt selskaberne i undersøgelsen en tendens 

til, at de mest komplekse selskaber i betydelig større omfang anvender revisionsudvalg end de 

mindre komplekse selskaber. Anbefalingerne i Nørby (2005) vedrørende kompleksiteten af de 

regnskabs- og revisionsmæssige forhold som argument for etablering af revisionsudvalg synes, 

at være taget til efterretning i de danske selskaber. 

 

De selskaber, med store revisionshonorarer, er typisk de største danske koncerner, som bl.a. i 

stort omfang søger at leve op til de internationale standarder for Corporate Governance og 

derfor har etableret revisionsudvalg. F.eks. er de fire selskaber i undersøgelsen, hvor 

revisionshonoraret er over 20 mio. kr. Novo Nordisk, Vestas, Nordea og Mærsk. De store 

koncerner er normalt også de selskaber med de mest komplekse regnskabs- og 

revisionsmæssige forhold, hvorfor antagelsen om, at revisionshonoraret kan benyttes som 

indikator for kompleksiteten af de regnskabs- og revisionsmæssige forhold stadig vurderes 

rimelig. 
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6.6.3 Honorar, andre ydelser end revision 

De seneste år er revisors muligheder for at sælge rådgivnings- og assistanceopgaver hos 

selskaber, hvor der også udføres lovpligtig revision mindsket, grundet den stigende fokus på 

revisors uafhængighed. I USA har vedtagelsen af Sarbanes-Oxley Act medført store 

begrænsninger i hvilke rådgivningsopgaver, som den revisor, der udfører den lovpligtige 

revision, må udføre. Rådgivningsopgaverne skal alle godkendes af revisionsudvalget61, og 

opgaver som f.eks. bogføring, juridiske ydelser mv. er ikke tilladt at udføre, hvis man samtidig 

udfører den lovpligtige revision62. I Nørby (2005) anbefales det ”at bestyrelsen årligt vedtager 

overordnede, generelle rammer for revisors levering af ikke-revisionsydelser med henblik på 

at sikre revisors uafhængighed m.v.” I revisorlovens § 31 er der en bestemmelse svarende til 

ovenstående anbefaling i Nørby (2005)63. 

 

Etablering af revisionsudvalg kan i nogle tilfælde medføre en mindskelse af revisors 

rådgivnings- og assistanceopgaver (1), mens det i andre tilfælde kan betyde, at disse opgaver 

vil blive forøget (2); 

(1) En af revisionsudvalgets opgaver er at sikre revisors uafhængighed, herunder særligt 

leveringen af yderligere tjenesteydelser. Etablering af revisionsudvalg kan medføre et øget 

fokus på, at revisor ikke bliver anvendt til at foretage rådgivnings- og assistanceopgaver, der 

kan give problemer med hensyn til uafhængigheden. 

(2) Etablering af revisionsudvalg kan medføre et øget fokus på bestyrelsens tilsyns- og 

kontrolopgaver. Dette vil kunne betyde yderligere assistance- og/eller rådgivningsopgaver til 

revisor som en hjælp til revisionsudvalgets løsning af disse tilsyns- og kontrolopgaver. 

 

Ved at sammenholde rådgivningshonorarets andel af det samlede honorar med etablering af 

revisionsudvalg er det muligt at se, om der er en sammenhæng mellem de selskaber, som 

betaler forholdsvist meget i rådgivningshonorar og de selskaber, der har etableret 

revisionsudvalg eller omvendt. I nedenstående tabel ses rådgivningshonorarets andel af det 

samlede honorar til revisoren sammenholdt med, om selskabet har etableret revisionsudvalg. 

 

                                                 
61 Sarbanes Oxley Act: Section 202: Section 202: Preapproval Requirements. 
62 Komplet liste over opgaver, der ikke må udføres af revisionsfirmaet, som udfører den lovpligtige revision: 
Sarbanes Oxley Act: Section 201: Services Outside The Scope Of Practice Of Auditors. 
63 Revisorloven § 31, stk. 2, pkt. 4 med henvisning til § 24 
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´Tabel 35: Rådgivningshonorar sammenholdt med revisionsudvalg 

Revisionshonorar i forhold til samlet honorar 
sammenholdt med etablering af RU (n=87)

12
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9
2

25
25

25
12
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0-20 % 20-40 % 40-60 % 60-80 % 80-100 %

Rådgivningshonorars andel af samlet honorar til rev isor

RU

Ikke RU

 
Kilde: egen tilvirkning 

 

Ud fra ovenstående tabel er der ikke umiddelbart nogen betydelig sammenhæng mellem 

rådgivningshonorarets andel af det samlede honorar, der betales til revisionsselskabet og 

etablering af revisionsudvalg. Samme billede får man, hvis der ses på den gennemsnitlige 

andel af rådgivningshonorar for selskaber, der henholdsvis har etableret revisionsudvalg, 

henholdsvis ikke har etableret revisionsudvalg, jf. tabel 36 neden for. 

 

Tabel 36: Rådgivningshonorarets andel af det samlede honorar til revisor 

   
Gennemsnitlig andel  
af rådgivningshonorar 

Selskab har revisionsudvalg 41 % 
Selskab har ikke revisionsudvalg 39 % 
Kilde: egen tilvirkning 

 

Den gennemsnitlige andel af rådgivningshonorar er nogenlunde den samme for selskaber, der 

har etableret revisionsudvalg og selskaber, der ikke har etableret revisionsudvalg. 
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6.6.4 Intern revision 

En af bestyrelsens pligter er at tage stilling til selskabets organisation64, herunder bl.a. behovet 

for intern revision. I Nørby (2005) anbefales det, at bestyrelsen mindst en gang årligt 

gennemgår og vurderer de interne kontrolsystemer i selskabet og retningslinjerne herfor og 

overvågning heraf. Derudover skal bestyrelsen overveje i hvilket omfang, intern revision kan 

bistå bestyrelsen hermed. 

 

I finansielle selskaber er der krav om intern revision, såfremt selskaber overstiger nogle 

specifikke krav til f.eks. balancesum og antal ansatte65. Ud over de finansielle selskaber, har 

bestyrelsen valgfrihed med hensyn til etablering af intern revisions-funktion. 

 

Det anbefales som tidligere nævnt i Nørby (2005), at selskaber med komplekse regnskabs- og 

revisionsmæssige forhold bør overveje, hvorvidt der skal etableres revisionsudvalg. Det vil i 

særdeleshed også være i selskaber med komplekse regnskabs- og revisionsmæssige forhold, at 

det bør overvejes at etablere en afdeling for intern revision. Derfor er det forventeligt, at der 

blandt selskaber, som har etableret revisionsudvalg er forholdsvist flere, der også har en 

afdeling for intern revision i forhold til selskaber, der ikke har etableret revisionsudvalg. I 

nedenstående tabel ses sammenhængen mellem etablering af henholdsvis revisionsudvalg og 

intern revision i de 88 selskaber i undersøgelsen. 

 

Tabel 37: Revisionsudvalg og intern revision 

  Intern revision Ej intern revision % - intern revision 
Revisionsudvalg 8 11 42 % 

Ej revisionsudvalg 22 47 32 % 
% - Revisionsudvalg 27 % 19 %   

Kilde: egen tilvirkning 

 

Ud af de 19 selskaber i undersøgelsen, der har etableret revisionsudvalg, har 8 selskaber en 

afdeling for intern revision. Altså har 42 % af selskaberne med revisionsudvalg også intern 

revision. I de 69 selskaber uden revisionsudvalg har 22 selskaber intern revision, svarende til 

32 %. 

                                                 
64 Aktieselskabsloven § 56, stk. 7, punkt 5 
65 Se specifikke krav i fodnote 44 
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Ud fra ovenstående har etablering af revisionsudvalg umiddelbart ikke den store sammenhæng 

med, hvorvidt et givent selskab har etableret en afdeling for intern revision. Men ses der 

nærmere på de 22 selskaber, som ikke har etableret revisionsudvalg, men har intern revision, 

så fremkommer det, at 21 af disse selskaber er finansielle selskaber. Alle disse 21 selskaber 

overstiger kravene for, hvornår der skal etableres en intern revisions-funktion og har dermed 

ikke mulighed for at fravælge den. Der er således kun 1 selskab, der har valgt at etablere intern 

revision uden at være pålagt dette ved lov, men ikke har etableret revisionsudvalg. Ud af de 8 

selskaber, der både har etableret revisionsudvalg og intern revision, er der 3 finansielle 

selskaber, som er underlagt reglerne om intern revision. Hvis der i undersøgelsen ses bort fra 

de finansielle selskaber, ændres billedet væsentligt, hvilket fremgår af tabellen nedenfor. 

 

Tabel 38: Revisionsudvalg og intern revision (ej finansielle selskaber) 

  Intern revision Ej intern revision % - intern revision 
Revisionsudvalg 5 11 31 % 

Ej revisionsudvalg 1 35 3 % 
% - Revisionsudvalg 83 % 24 %   

Kilde: egen tilvirkning 

 

Der er altså en klar sammenhæng mellem etablering af revisionsudvalg og intern revision. I 

selskaber, der ikke ved lov er pålagt at have en intern revision, anvendes dette kun meget 

begrænset, såfremt selskabet ikke også har etableret revisionsudvalg. Således har 1 ud af 36 (3 

%) ikke-finansielle selskaber etableret intern revision uden, at selskabet også har 

revisionsudvalg, mens der i selskaber, som har etableret revisionsudvalg, også er etableret 

intern revision i 5 ud af 16 (31 %) af selskaberne i undersøgelsen. 
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6.7 Sammenfatning 

Undersøgelsens resultater, der er gennemgået i de tidligere afsnit, er sammenfattet i tabel 39 på 

næste side. Oversigten kan bruges til at give et overblik over lighederne blandt de selskaber, 

der har etableret revisionsudvalg. 

 

I tabellen er resultaterne i de fleste tilfælde komprimeret til 2 intervaller, enkelte gange 3 eller 

flere intervaller. Intervallerne er søgt opdelt, så de giver det bedst mulige grundlag til at danne 

et billede af hvilken type selskaber, der etablerer revisionsudvalg. Hvis udbredelsen af 

revisionsudvalg har været stor inden for et interval, så er dette valgt som det ene, mens de 

resterende selskaber udgør det andet interval. Intervallerne er dermed ikke nødvendigvis opdelt 

i grupper med nogenlunde lige mange selskaber. Eksempelvis viste det sig i undersøgelsen, at 

udbredelsen af revisionsudvalg var stor blandt selskaber med en balancesum på over 10 mia. 

kr. Selvom denne gruppe kun udgør 14 selskaber, er den valgt som det ene interval, og de 

resterende 74 selskaber er det andet interval. 

 

De væsentligste resultater og betragtninger i forhold til den empiriske undersøgelse vil blive 

opsummeret i konklusionen, hvor afhandlingens øvrige afsnit vil blive inddraget og 

sammenholdt hermed. 
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Tabel 39: Oversigt undersøgelsens resultater Forudsætning n Ja Nej Forudsætning n Ja Nej 
Udbredelsen af revisionsudvalg                 
Etableret revisionsudvalg Etableret RU 88 22 % 78 %       
Etableret revisionsudvalg, Large- og Midcap Largecap 29 45 % 55 % Midcap 59 10 % 90 % 
Selskabernes størrelse             
Omsætning > 10.000 mio. kr. 14 64 % 36 % < 10.000 mio. kr. 74 14 % 86 % 
Balancesum > 20.000 mio. kr. 19 42 % 58 % < 20.000 mio. kr. 69 16 % 84 % 
Antal ansatte > 5.000 17 59 % 41 % < 5.000 71 81 % 19 % 
Egenkapital > 5.000 mio. kr. 16 69 % 31 % < 5.000 mio. kr. 72 11 % 89 % 
Markedsværdi > 10.000 mio. kr. 25 52 % 48 % < 10.000 mio. kr. 73 15 % 85 % 
Bestyrelsen             
Antal bestyrelsesmedlemmer > 10 medlemmer 9 56 % 44 % 3 – 6 medlemmer 34 6 % 94 % 
Antal bestyrelsesmedlemmer 7 – 10 medlemmer 45 27 % 73 %       
Antal bestyrelsesmøder > 12 møder 15 53 % 47 % < 13 møder 60 17 % 83 % 
Bestyrelseshonorar > 500 tkr. gns. honorar 16 56 % 44 % < 500 tkr. gns. honorar 72 14 % 86 % 
Uafhængighed, bestyrelsesmedlemmer > 50 % uafhængig 60 22 % 78 % < 50 % uafhængig 20 30 % 70 % 
Øvrige bestyrelsesposter > 1 bestyrelsespost (1) 16 68 % 32 % 2 bestyrelsesposter 9 89 % 11 % 
Bestyrelsesudvalg > 1 øvrigt udvalg 19 84 % 16 % 0 øvrige udvalg 69 7 % 93 % 
Tid til bestyrelsesarbejde > 50 % overholder V7 20 15 % 85 % < 50 % overholder V7 64 22 % 78 % 
Ejerforhold             
Storaktionær (stemmeandel) 1 aktionær > 50 % 18 33 % 67 % 1 aktionær > 20 % 40 30 % 70 % 
Storaktionær (> 5% af aktiekapital) Ejer > 40 % af AK 37 24 % 76 % Ejer < 40 % af AK 30 23 % 77 % 
Aktieklasser 1 aktieklasse 71 21 % 79 % 2 aktieklasser 17 24 % 76 % 
Branche             
Branche Finansielle 36 8 % 92 % Industri 15 40 % 60 % 
Branche Sundhedspleje 11 55 % 45 % Konsumentvarer 8 25 % 75 % 
Branche Forbrugsgoder 7 0 % 100 % Materialer 4 0 % 100 % 
Revision             
Revisor Big4-revisor 70 27 % 73 % Ikke big4-revisor 18 0 % 100 % 
Revisionshonorar > 5 mio. kr. 22 45 % 55 % < 5 mio. kr. 65 12 % 88 % 
Honorar, andre ydelser > 40 % af samlet honorar 39 18 % 82 % < 40 % af samlet honorar 48 23 % 77 % 
Intern revision (2) Intern revision 6 83 % 17 % Ej intern revision 46 24 % 76 % 
         
(1) 16 bestyrelsesmedlemmer, der besidder en bestyrelsespost i selskaber med RU har i alt 48 øvrige bestyrelsesposter. Heraf er 68 % i selskaber med RU.  

(2) Finansielle selskaber ikke medtaget, da der er krav til intern revision       
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7. Konklusion 

Afhandlingen har belyst anvendelsen af revisionsudvalg i danske børsnoterede selskaber. Der 

er taget udgangspunkt i den danske kontekst i et Corporate Governance perspektiv samt de 

internationale og nationale anbefalinger og lovkrav indenfor Corporate Governance. Metodisk 

blev først bestyrelsens funktion, som løsning på agentproblematikken, belyst. Dernæst blev det 

ved en komparativ analyse fastlagt, hvorledes de danske forhold i et Corporate Governance 

perspektiv adskiller sig fra de angelsaksiske lande. Den komparative analyse er fundet relevant 

idet det er de angelsaksiske landes systemer og strukturer, der har dannet grundlag for 

international best practice indenfor Corporate Governance. De overordnede danske forhold, 

herunder argumenter for og imod etablering af revisionsudvalg i danske selskaber, er anvendt i 

afhandlingen til sammenholdelse med en empirisk undersøgelse af 88 danske børsnoterede 

selskaber, for dermed at kunne konkludere, om de overordnede danske forhold synes at være 

bestemmende for etablering af revisionsudvalg. 

 

I den empiriske undersøgelse fremkom det, at 22 % af de danske børsnoterede selskaber i 

Large- og Midcap havde etableret revisionsudvalg. Der var klar overvægt i udbredelsen af 

revisionsudvalg blandt selskaberne i Largecap, hvor 45 % af selskaberne havde etableret 

revisionsudvalg, mens der kun var etableret revisionsudvalg i 10 % af selskaberne i Midcap. 

Undersøgelsen af sammenhængen mellem etablering af revisionsudvalg og størrelsen på 

selskaberne målt på omsætning, balancesum, antal ansatte og egenkapital, viste desuden 

tydeligt, at udbredelsen af revisionsudvalg var meget koncentreret på de største selskaber. 

 

Et af de primære argumenter imod at tvinge de danske selskaber til at etablere revisionsudvalg 

er, at de danske selskaber er kendetegnet ved at være meget mindre end selskaberne i mange 

andre EU-lande samt USA. Denne holdning tydeliggøres i undersøgelsen ved, at udbredelsen 

af revisionsudvalg er meget begrænset, når der ses bort fra de 29 største danske børsnoterede 

selskaber.  

 

Ud over at Danmark er kendetegnet ved mange forholdsvis små selskaber, så er de danske 

bestyrelser også kendetegnet ved at være forholdsvis små sammenlignet med mange andre EU-

lande og USA. Dette er ligeledes et af argumenterne for at revisionsudvalg overordnet set er 
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mindre relevant i Danmark end i mange andre lande. At uddelegere bestyrelsesarbejdet i 

mindre udvalgsgrupper giver bedst mening i de store bestyrelser. I Danmark er der i 

gennemsnit 6 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, mens f.eks. selskaberne i USA 

(12 medlemmer), UK (9), gennemsnitligt har betydeligt større bestyrelser. I undersøgelsen 

fremgår det, at udbredelsen af revisionsudvalg er meget koncentreret på selskaber med store 

bestyrelser. 5 ud af 9 selskaber med over 10 bestyrelsesmedlemmer havde etableret 

revisionsudvalg, mens kun 2 ud af 34 selskaber med maksimalt 6 medlemmer havde etableret 

revisionsudvalg. Det er værd at bemærke, at der er en betydelig sammenhæng mellem 

størrelsen på selskabet og størrelsen på bestyrelsen, f.eks. er 8 ud af de 9 selskaber, der har en 

bestyrelse på over 10 medlemmer, selskaber fra Largecap. 

 

Enkelte af de danske mellemstore66 og store selskaber vil blive påvirket af kravet om, at 

direktionen ikke må være repræsenteret i bestyrelsen, såfremt selskabet vælger ikke at etablere 

revisionsudvalg, jf. revisorloven § 31 stk. 4. Disse selskaber vil være tvunget til enten at 

etablere revisionsudvalg eller ændre sammensætningen af bestyrelsen. Fremadrettet har 

revisorloven § 31 stk. 4 ligeledes den betydning, at de selskaber der ikke ønsker at etablere 

revisionsudvalg og overstiger grænserne i § 31 stk. 5, ikke længere kan anvende 

aktieselskabslovens regler jf. § 51 stk. 2 om, at direktionen må være repræsenteret i 

bestyrelsen. Betragtningen er ligeledes i tråd med Nørby (2005) om, at et selskabs direktionen 

anbefales ikke at indgå i et selskabs bestyrelse. 

 

Hvis man i Danmark havde valgt ikke at indføre undtagelsesbestemmelser vedrørende 

revisionsudvalg i revisorloven ville konsekvensen være, at nogle selskaber ville blive tvunget 

til, at etablere revisionsudvalg på trods af, at man fra bestyrelsens side ikke vurderede, at det 

ville være værdiskabende for hverken bestyrelsen selv, selskabet, aktionærer eller andre 

interessenter. Tværtimod kan denne situation være ressourcekrævende for bestyrelsen og i 

mange selskaber kunne arbejdet i revisionsudvalget ende med blot at være af formel karakter. 

Uanset undtagelsesbestemmelserne i revisorloven vedrørende etablering af revisionsudvalg, så 

har loven den konsekvens, at alle bestyrelser skal sikre, at de mindst har et medlem som både 

er uafhængig og har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. 

 

                                                 
66 Selskaber der overskrider grænserne i undtagelsesbestemmelsen i revisorlovens § 31 stk. 5 
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I Nørby (2001) var opfattelsen, at bestyrelsesudvalg som udgangspunkt ikke var relevant i de 

danske selskaber. Dog kunne behovet for bestyrelsesudvalg overvejes i særlig store 

bestyrelser, eller såfremt der forelå andre særlige omstændigheder. Denne opfattelse blev dog 

ændret i Nørby (2004), hvor det specifikt vedrørende revisionsudvalg bliver anbefalet, at 

etablering bliver overvejet i selskaber med komplekse regnskabs- og revisionsmæssige 

forhold. Kompleksiteten af de regnskabs- og revisionsmæssige forhold i et selskab er svært 

målbart, men revisionshonoraret kan anvendes som en indikator på dette. Blandt selskaberne i 

undersøgelsen var der en væsentlig sammenhæng mellem størrelsen på revisionshonoraret og 

etablering af revisionsudvalg. Desto større revisionshonorar desto større er sandsynligheden 

for etablering af revisionsudvalg. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at der også er høj 

korrelation mellem revisionshonorar og størrelsen på selskabet. Derfor kan sammenhængen 

mellem revisionshonorar og etablering af revisionsudvalg i høj grad også være et udtryk for 

sammenhængen mellem størrelsen på selskabet og etablering af revisionsudvalg og ikke et 

udtryk for, at de selskaber med komplekse regnskabs- og revisionsmæssige forhold etablerer 

revisionsudvalg i større omfang end de mindre komplekse selskaber. 

 

Anvendelsen af revisionsudvalg tager udspring i USA og er senere blevet meget anvendt i 

f.eks. UK. Både i USA og UK anvendes det en-strengede ledelsessystem, hvor direktionen er 

repræsenteret i bestyrelsen. Et af argumenterne for anvendelse af revisionsudvalg er, at man 

ved nedsættelse af et udvalg med uafhængige medlemmer til at varetage kontrol- og 

tilsynsopgaverne, undgår selvkontrol. Dette ville opstå såfremt den samlede bestyrelse, 

inklusiv direktionsmedlemmerne skulle varetage disse opgaver. Det fremføres ofte som 

argument mod anvendelsen af revisionsudvalg i Danmark, at der anvendes det to-strengede 

ledelsessystem, hvor der er adskillelse mellem bestyrelse og direktion. Men det er svært at 

konkludere noget generelt om ledelsessystemet i Danmark, da det varierer fra selskab til 

selskab. Det kan lidt populært siges, at man i Danmark anvender et ledelsessystem mellem det 

1,1- og 1,9-strengede ledelsessystem. Selskaber der ligger tæt på det en-strengede 

ledelsessystem bør overveje værdien i etablering af revisionsudvalg. Generelt bør en vurdering 

af, hvorvidt revisionsudvalg er relevant for det enkelte selskab blandt andet bero på en 

vurdering af graden af uafhængigheden blandt bestyrelsesmedlemmerne. Selskaber med 

forholdsvis mange ikke-uafhængige bestyrelsesmedlemmer bør i højere grad overveje 

etablering af revisionsudvalg. 25 % af selskaberne i undersøgelsen (20 ud af 80) havde over 50 
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% ikke-uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Blandt disse selskaber havde 30 % etableret 

revisionsudvalg, mens 22 % af selskaberne med under 50 % ikke-uafhængige 

bestyrelsesmedlemmer havde etableret revisionsudvalg. 

 

I Nørby (2005) fremføres det, at muligheden for at tiltrække kapital fra udenlandske investorer 

afhænger af, at de danske selskaber er tilpasset de internationale aktiemarkeders krav. I den 

forbindelse kan etablering af revisionsudvalg være et argument for at efterleve international 

best practice indenfor Corporate Governance, for derigennem at have bedre mulighed for at 

tiltrække udenlandske investorer. Danmark er kendetegnet ved at have en stor andel af 

selskaber med en koncentreret ejerskabsstruktur. Selskaber hvor den bestemmende indflydelse 

er koncentreret på en mindre gruppe aktionærer antages i mindre omfang, end selskaber med 

spredt ejerskabsstruktur, at søge muligheden for at tiltrække kapital fra ikke-nuværende 

investorer, herunder internationale investorer. Det kunne derfor forventes, at der var en del 

selskaber i Danmark med en koncentreret ejerskabskreds, der ikke i så høj grad har incitament 

til at følge de internationale retningslinjer for Corporate Governance, og derfor blandt andet 

ikke havde etableret revisionsudvalg. Undersøgelsen i afhandlingen viste dog ingen 

umiddelbar tendens til, at selskaber med en forholdsvis spredt ejerskabsstruktur havde 

etableret revisionsudvalg i større omfang end selskaber med en forholdsvis koncentreret 

ejerskabsstruktur. 

 

Big4-revisionsvirksomhederne er hovedordnet revisor i 80 % af selskaber i Large- og Midcap 

(96 % i Largecap og 71 % i Midcap). Ingen af de selskaber som blev revideret af en ikke-big4-

revisor havde etableret revisionsudvalg. Blandt Largecap selskaberne der havde en revisor fra 

big4 havde 47 % etableret revisionsudvalg, mens det blandt Midcap-selskaberne var 14 %. 

Udover at big4-revisonsvirksomhederne naturligt reviderer en stor del af de største danske 

selskaber, så har de samtidig betydning for etableringen af revisionsudvalg. 

 

Kontrol- og tilsynsopgaven er et væsentligt element i revisionsudvalgets arbejde, hvorfor det 

også anbefales i Nørby (2005), at revisionsudvalget mindst en gang årligt skal vurdere behovet 

for en intern revision. Revisionsudvalget kan anvende den interne revision i forbindelse med 

kontrol- og tilsynsopgaven. Når der ses bort fra de finansielle selskaber, som grundet en 

særlovgivning, er tvunget til at have intern revision, er der en klar sammenhæng mellem 
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etablering af revisionsudvalg og intern revision. At de selskaber der etablerer revisionsudvalg i 

højere grad har intern revision kan være indikation på, at bestyrelserne med revisionsudvalg 

har mere fokus på løsning af kontrol- og tilsynsopgaven end de selskaber, som ikke har 

etableret revisionsudvalg.  

 

I nedenstående tabel er de væsentligste betragtninger vedrørende den danske kontekst i et 

Corporate Governance perspektiv og argumenter for og imod etablering af revisionsudvalg 

sammenholdt med de fundne resultater i den empiriske undersøgelse. 

 

Tabel 40: Oversigt over betragtninger sammenholdt med fundne resultater 

  
Danske forholds indflydelse på 
etablering af RU 

  Argumenter for og imod RU   Faktorer der er kendetegnende 
for etablering af RU 

            
  1. Selskabers størrelse   1. Selskabers størrelse   1. Selskabers størrelse 

  

De danske børsnoterede selskaber 
er gennemsnitlig en del mindre end 
de angelsaksiske landes selskaber. 
Det blev fundet at fordele med RU 
stiger i takt selskabernes størrelse. 
Størrelsesforholdene vurderes at 
have en indflydelse på etablering af 
RU. 

  

Den generelle danske opfattelse er, at 
det er fornuftigt ikke at tvinge 
selskaberne til etablering af RU, idet 
de danskes selskabers størrelse typisk 
er noget mindre end tilfældet er i 
mange andre EU-medlemsstater og 
USA. 

  

Det blev klarlagt, at de danske 
selskabers etablering af RU 
primært bliver foretaget i de 
største selskaber, målt på 
omsætning, balancesum, antal 
ansatte og markedsværdi. 45 % 
af Largecapselskaberne havde 
etableret RU mod kun 10 % af 
Midcapselskaberne. 

            
  2. Bestyrelsens størrelse   2. Bestyrelsens størrelse   2. Bestyrelsens størrelse 

  

De danske børsnoterede selskabers 
bestyrelser er generelt mindre end 
mange andre EU-medlemsstater og 
USA. Størrelsesforholdene vurderes 
at have en indflydelse på etablering 
af RU. 

  

Den generelle danske opfattelse er, at 
det er fornuftigt ikke at tvinge 
selskaberne til etablering af RU, idet 
de danskes selskabers størrelse typisk 
er noget mindre end tilfældet er i 
mange andre EU-medlemsstater og 
USA. Dette medfører, at bestyrelsens 
størrelse gennemsnitlig set er meget 
mindre end andre lande.   

Det blev fundet, at de selskabers 
bestyrelser der minder mere om 
størrelsen i flere af de andre EU-
medlemsstater, har etableret RU 
i større omfang end de selskaber 
med mindre bestyrelser. I 
undersøgelsen har bestyrelser 
på over 10 medlemmer, etableret 
RU i 56 % af tilfældene. 

            
  3. Ledelsessystem   3. Ledelsessystem   3. Ledelsessystem 

  

Det blev fundet, at relevansen og 
behovet for RU synes, at falde i takt 
med at et ledelsessytem nærmer sig 
det to-strengede system og i takt 
med at beslutningsledelse adskiller 
sig beslutningskontrol. 

  

Fornuft i at tilgodese, at hele 
bestyrelsen kan varetage 
revisionsudvalgets overvågnings- og 
kontrolopgaver og at dette vil tilgodese 
det danske to-strengede system. 

  Af de selskaber der har over 50% 
af bestyrelsesmedlemmer, der er 
uafhængige har 22 % etableret 
revisionsudvalg. I de selskaber 
der har under 50 % af 
uafhængige medlemmer har 30 
% etableret revisionsudvalg. 

            
  4. Ejerstruktur   4. Ejerstruktur   4. Ejerstruktur 

  

Det er i litteraturen til 
ejerskabsstrukturen fremført, at de 
angelsaksiske lande er kendetegnet 
ved spredt ejerskabskreds. I 
Danmark er der redegjort for at 
ejerskabsstrukturen er relativ 
koncentreret og med forekomst af 
opdeling i aktieklasser. Det blev 
fundet at forskellen i 
ejerkredsstrukturen i en vis grad ville 
påvirke selskabernes etablering af 
RU.   

Det har tidligere i Nørby (2001) og 
(2003) været anbefalet, at der ikke 
indføres stemmeretsdifferentering 
m.m. I Nørby (2005) anbefales det 
dog, at selskabet løbende bør vurdere, 
hvorvidt selskabets kapital- og 
aktiestruktur fortsat er i aktionærernes 
interesser.  

  

Det blev sandsynliggjort, at der 
både i selskaber med høj grad af 
koncentreret ejerskabskreds og 
selskaber med opdeling af 
aktiekapitalen, ikke forekom 
etablering af revisionsudvalg i 
mindre grad end selskaber med 
større spredning af 
ejerskabskreds og selskaber 
uden aktieopdeling.   
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Det blev i afhandlingen fundet, at især selskabernes størrelse var kendetegnende for hvorvidt 

de danske børsnoterede selskaber havde etableret revisionsudvalg. Flere af de øvrige faktorer, 

der blev anvendt som målevariabel og hvor der blev konstateret sammenhæng med etablering 

af revisionsudvalg, viste ligeledes en betydelig sammenhæng med størrelsen på selskabet. 

Herunder f.eks. antal bestyrelsesmedlemmer, antal bestyrelsesmøder, revisionshonorar. I 

afhandlingen blev det ligeledes belyst, hvilke nationale forhold, der har indflydelse på 

anvendelsen af revisionsudvalg i Danmark. I forhold til de angelsaksiske lande, som er 

ophavslande i forhold til anbefalingerne indenfor Corporate Governance, er der flere forhold, 

som vurderes væsentlige at tage stilling til ved vurdering af anvendelsen af revisionsudvalg i 

danske selskaber. De danske selskaber og deres bestyrelser er gennemsnitligt betydeligt 

mindre end i de angelsaksiske lande, hvilket mindsker incitamentet til at anvende underudvalg 

i bestyrelsesarbejdet. I de angelsaksiske lande anvendes det en-strengede ledelsessystem, 

hvorfor det vurderes væsentligt at nedsætte revisionsudvalg som et uafhængigt kontrolorgan, 

der sikrer mod selvkontrol. I Danmark er udgangspunktet det to-strengede ledelsessystem, 

hvorfor der er større grad af uafhængighed mellem bestyrelse og direktion, og risikoen for 

selvkontrol er derfor ikke den samme som i de angelsaksiske lande. 

 

Under hensyntagen til de særlige danske forhold og argumenterne imod revisionsudvalg i 

øvrigt, synes det hensigtsmæssigt, at man i revisorloven har indført undtagelsesbestemmelser, 

således eventuel etablering af revisionsudvalg i de danske selskaber kan bero på en konkret 

vurdering af omstændighederne i det enkelte selskab. Derudover vurderes det fornuftigt, at det 

er et krav, at direktionen ikke må være repræsenteret i bestyrelsen såfremt, etablering af 

revisionsudvalg fravælges. 

 

Begrænsninger i datagrundlaget til afhandlingens undersøgelse  

Indeværende afhandling har, som nævnt, konstateret positive såvel som negative 

sammenhænge mellem hvilke faktorer, der har været kendetegnende for de danske 

børsnoterede selskabers etablering af revisionsudvalg og hvilken indvirkning den danske 

kontekst i et Corporate Governance perspektiv har haft herpå. De fundne resultater og 

sammenhænge skal anskueliggøres i forhold til afhandlingens formål, hovedproblemfelt og ud 

fra valgt metode. Det valgte datagrundlag for afhandlingen gav anledning til enkelte 

begrænsninger i grundlaget for målepunkter i undersøgelsen. Det var imidlertid ikke muligt, at 
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indhente et tilstrækkelig repræsentativt grundlag af data til måling af antallet af aktionærer i 

hvert enkelt selskab, herunder en fordeling af inden- og udenlandske aktionærer. Det ville for 

undersøgelsens fuldstændighed have været formålstjenstligt at kunne inddrage og undersøge 

resultatet af, hvor meget den udenlandske investorers andel af den samlede aktiekapital 

udgjorde for henholdsvis Large- og Midcap. Informationerne ville kunne give en indikation af 

i hvor høj en grad de danske børsnoterede selskaber er attraktive for de udenlandske investorer. 

Dermed kunne man fastslå, om selskaber med høj udenlandsk ejerandel samtidig også er de 

selskaber der følger internationale best practice vedrørende etablering af revisionsudvalg. 

Målingerne kunne samtidig fastslå, i hvilket omfang de udenlandske investorer finder det mere 

attraktivt at investere i de store danske selskaber frem for de mellemstore selskaber. 

 

Fremtidig undersøgelse 

Vedtagelsen af den nye revisorlov vil med stor sandsynlighed få indflydelse på udbredelse af 

revisionsudvalg i Danmark. Der er imidlertid ingen undersøgelser, der overbevisende har 

dokumenteret, hvilken betydning revisionsudvalg har for effekten og kvaliteten af regnskab og 

revision (Iversen 2008)67. I den forbindelse kunne det være interessant at foretage en analyse af 

effekten og kvaliteten af regnskab og revision ved anvendelse af revisionsudvalg i danske 

børsnoterede selskaber, set i lyset af den specielle danske kontekst i et Corporate Governance 

perspektiv, beskrevet i nærværende afhandling. 

 

 

 

 

                                                 
67 Kommentar fra Thomas Riise Johansen i artikel ”Mere revision i vente” på Business.dk, den 24. april 2008 af 
Claus Iversen. 
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9. Bilagsoversigt 

 

Bilag 1 – Bestyrelsesmedlemmer i selskaber med revisionsudvalg 

Bilag 2 – Resultater af empirisk undersøgelse 
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Bilag 1 – bestyrelsesmedlemmer i selskaber med revisionsudvalg 
 

Large- /
MidCap Selskab Navn

Formand
bestyrelsen

RU-
medlem

Formand
RU

Bestyrelsesposter andre danske
børsnoterede selskaber uden 
revisionsudvalg

L Danske Bank Alf Duch-Pedersen Ja Ja IO
L GS4 Alf Duch-Pedersen Ja Nej NA
L Genmab Anders Gersel Pedersen Nej Nej NA
M TopoTarget Anders Gersel Pedersen Nej IO IO
M United International Brian Bech Nielsen Nej IO IO
M United Plantation Brian Bech Nielsen Nej Nej NA
M United International Carl Bek-Nielsen Ja IO IO
M United Plantation Carl Bek-Nielsen Nej Nej NA
L Københavns Lufthavne Henrik Gürtler Ja Nej NA Novozymes
L Novo Nordisk Henrik Gürtler Nej Nej NA Novozymes
M LifeCycle Pharme Kurt Anker Nielsen Nej Ja Ja Novozymes
L Novo Nordisk Kurt Anker Nielsen Nej Ja Ja Novozymes
L Vestas Kurt Anker Nielsen Nej Ja Ja Novozymes
M United International Martin Bek-Nielsen Nej IO IO
M United Plantation Martin Bek-Nielsen Nej Nej NA
L DS Torm Niels Erik Nielsen Ja Nej NA Amagerbanken
M Satair Niels Erik Nielsen Ja Nej NA Amagerbanken
L Danske Bank Sten Scheibye Nej Ja Nej
L Novo Nordisk Sten Scheibye Ja Nej NA
L GS4 Thorleif Krarup Nej Ja Ja
L Lundbeck Thorleif Krarup Nej Ja Nej
L Nordea Timo Peltola Nej Nej NA
L SAS Timo Peltola Nej Ja Ja  
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Bilag 2 – resultater af empirisk undersøgelser 
 

Selskabets navn
Omreg-

ningskurs

Large-
midcap

Nettoomsæt-
ning i mio. 

kr.
Balancesum 

i mio kr.

Gennem-
snitligt 

antal fuldtids-
medarbejdere 

Resultat 
før skat 
(EBT)

Antal 
aktio-
nærer i 
hele tal

Antal 
navne-

noterede 
aktinærer i 

hele tal

Andel af 
navne-

noterede 
aktionærer af 
aktiekapitalen 

i %

Antal 
A-aktier i 

mio 

Antal 
B-aktier i 

mio

Antal 
aktier
 i alt i 

mio, inkl. 
egne 
aktier

Antal 
egne

aktier i 
mio

Egne 
aktier, 

andel af
aktiekapi-
talen i %

Aktio-
nærer

over 5 % 
af aktie-
kapitalen

Aktionærer
 over 5 %, 
andel af 

aktiekapital
en i %

Har 
selskabet 

aktionærer 
med over 
20 % af 

stemmerne

Hvis J, 
samlet 

stemmeand
el

Har 
selskabet 

aktionærer 
med over 
50 % af 

stemmerne

Har 
selskabet A- 
og B-aktier

Hvor stor 
andel af 

stemmerne 
udgør A-
aktierne

Ca. andel
af "danske" 

aktionærer i %
1 eller 2
revisorer

Big4 som 
hovedrev.

Revisi-
ons-

honorar i 
mio kr.

Andre 
ydelser i 
mio kr.

Rådgivni
ngshonor
ar i % af 
samlet 
honorar

ALM.BRAND A/S L 6.855 5.531 1.718 1.037 IO IO 96 NA NA 22,35 1,42 6,4 1 56,8 1 56,8 J N NA 89,30 1 Deloitte 5,2 1,2 18,8
Amagerbanken M 910 24.724 548 659 IO 47.000 IO NA NA 11,09 0,11 1,0 2 IO IO IO IO N NA IO 1 KPMG 1,3 0,7 35,0

Auriga Industries M 5.184 5.642 2.842 -92 IO 5.800 85 7,50 18,00 25,50 0,82 3,2 3 59,5 1 40,8 N J 81,0 98 1 Deloitte 5,8 2,7 31,8
B&O L 4.376 2.965 2.403 524 IO 20.200 74 1,09 11,00 12,08 0,62 5,1 2 16,0 N NA NA J 49,7 65 1 Deloitte 4,1 1,3 24,1

Bavarian Nordic M 175 954 223 -205 IO 8.080 77 NA NA 6,37 0,00 0,0 2 IO IO IO IO N NA IO 1 Deloitte 0,5 0,3 37,5
Biomar M 3.274 1.950 497 285 IO 1.000 95 NA NA 11,00 0,00 0,0 2 74,0 1 68,8 J N NA 95,9 1 KPMG 2,4 1,6 40,0

BoConcept M 1.047 547 751 62 IO 830 IO 0,24 2,36 2,60 0,12 4,7 3 32,0 1 54,9 J J 51,0 IO 1 PwC 0,4 1,9 82,2
BonusBanken M 61 1.517 39 24 IO 5.867 IO NA NA 36,00 0,51 1,4 1 24,0 1 24,0 N N NA IO 1 N 0,5 0,1 16,7

Capinordic M 156 1.792 44 61 IO IO IO NA NA 89,60 0,01 0,0 5 57,5 1 31,3 N N NA IO 1 PwC 1,4 1,2 46,2
Carlsberg L 41.083 58.451 31.680 3.029 IO 20.000 85 33,70 42,58 76,28 0,01 0,0 2 56,3 1 79,5 J J 88,8 24 1 KPMG 20,0 11,0 35,5
Coloplast L 7.227 7.982 6.288 726 IO 19.944 95 3,60 44,40 48,00 1,89 3,9 4 IO IO IO IO J 45,0 IO 1 PwC 10,0 27,0 73,0
Danisco L 20.362 31.385 10.423 1.547 62.385 45.030 72 NA NA 48,90 0,17 0,3 1 11,0 N NA N N NA IO 1 Deloitte 18,0 16,0 47,1

Danske Bank L 33.399 2.739.361 19.253 18.497 IO 298.000 IO NA NA 698,80 14,67 2,1 2 34,2 1 22,3 N N NA IO 2 KPMG 18,0 6,0 25,0
DFDS M 7.524 9.991 4.346 402 IO 18.636 91 NA NA 8,00 0,39 4,9 2 61,9 1 56,0 J N NA IO 1 KPMG 4,2 2,8 40,1
Diba M 298 6.605 313 124 IO 19.596 IO NA NA 0,66 0,02 3,0 1 9,1 N NA NA N NA IO 1 PWC 0,5 0,3 36,9
DLH M 7.187 3.661 4.310 212 IO 3.000 IO 1,88 16,70 18,58 0,17 0,9 4 46,0 1 66,7 J J 52,9 IO 1 KPMG 6,4 0,6 8,6

DS Norden 5,6614 L 6.987 5.438 429 1.064 IO 1.758 IO NA NA 2,17 0,14 6,3 3 78,0 3 79,0 N N NA IO 2 PwC 1,2 1,3 53,1
DS Torm 5,6614 L 3.419 11.827 353 1.364 IO 9.600 85 NA NA 36,40 1,78 4,9 3 58,5 2 52,2 N N NA IO 1 Deloitte 4,5 0,1 2,2

DSV L 31.972 16.062 16.404 1.014 IO 21.011 66 NA NA 20,15 0,29 1,4 1 7,7 N NA NA N NA 50 1 KPMG 10,0 7,0 41,2
EBH Bank M 291 7.642 376 211 IO 9.000 IO NA NA 8,93 0,28 3,1 2 50,9 N NA NA N NA IO 1 N 1,3 0,7 35,7
Fiona Bank M 708 29.276 574 420 IO 26.000 IO NA NA 1,81 0,01 0,5 1 36,9 N NA NA N NA IO 2 KPMG 0,9 1,5 62,5
FLSmidth L 12.311 12.251 6.862 924 IO 17.500 IO NA NA 53,20 1,06 2,0 2 22,0 N NA N N NA 36 1 Deloitte 11,0 9,0 45,0
Flügger M 1.449 1.023 1.302 162 IO 1.525 90 0,59 2,41 3,00 0,00 0,0 3 72,0 1 79,7 J J 71,0 IO 1 N 1,2 0,5 29,9

Formuepleje 
Epikur M 0 15.324 3 911 IO 3.700 IO NA NA 5,35 0,00 0,0 0 NA N NA NA N NA IO 1 N 0,1 0,0 25,7

Formuepleje 
Limittellus M 0 1.332 3 258 IO 1.100 IO NA NA 8,53 0,00 0,0 0 NA N NA NA N NA IO 1 N 0,1 0,1 28,6

Formuepleje 
Merkur M 0 1.894 3 160 IO 1.900 IO NA NA 4,50 0,06 1,3 1 6,5 N NA NA N NA IO 1 N 0,2 0,1 35,3

Formuepleje 
Pareto M 0 2.617 3 187 IO 1.200 IO NA NA 4,40 0,00 0,0 0 NA N NA NA N NA IO 1 N 0,1 0,0 0,0

Formuepleje 
Penta M 0 30.095 3 1.551 IO 5.100 IO NA NA 16,14 0,00 0,0 0 NA N NA NA N NA IO 1 N 0,2 0,1 22,7

Formuepleje Safe M 0 10.243 3 585 IO 4.200 IO NA NA 23,15 0,00 0,0 0 NA N NA NA N NA IO 1 N 0,2 0,1 26,3
Forstædernes 

Bank M 867 30.209 544 491 IO 19.338 IO NA NA 4,14 0,11 2,5 0 NA N NA NA N NA IO 2 Deloitte 0,9 0,5 35,5
G4S 11,1035 L 48.340 35.216 440.128 2.221 IO IO IO NA NA 1.280,71 6,02 0,5 4 IO IO IO IO N NA IO 1 KPMG 11,1 37,8 77,3

Genmab L 136 1.805 237 -438 IO 13.002 91 NA NA 39,65 0,00 0,0 2 26,8 N NA NA N NA IO 1 PWC 1,1 1,0 47,6
GN Store Nord L 3.413 8.227 5.483 -154 63.000 40.000 67 NA NA 213,00 10,65 5,0 1 8,5 N NA N N NA 30 1 KPMG 11,0 10,0 47,6

Greentech 
Energy Systems M 15 418 9 -13 IO 3.986 69 NA NA 19,97 0,00 0,0 5 31,2 N NA NA N NA IO 1 PWC 0,8 1,0 54,3

Grønlandsbanken M 194 3.646 91 104 IO 2.800 IO NA NA 1,80 0,00 0,1 5 IO IO IO IO N NA IO 1 Deloitte 0,4 0,1 20,0
Harboe M 1.383 1.215 486 86 IO 4.294 93 0,64 5,36 6,00 0,00 0,1 3 44,5 1 52,1 J J 55,0 75 1 Deloitte 1,2 0,5 29,4

HH International M 1.662 1.638 1.385 114 IO 1.666 78 24,00 92,00 1,16 0,01 0,9 4 48,6 1 72,3 J J 72,3 IO 2 KPMG 2,3 2,3 49,9
IC Companys M 3.354 1.849 2.199 320 IO 9.323 92 NA NA 18,39 0,85 4,6 2 46,1 1 38,0 N N NA 95,7 1 Deloitte 4,4 3,8 46,3  
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Jeudan M 440 6.045 190 505 IO 1.652 94 NA NA 5,78 0,00 0,0 4 72,8 3 62,5 N N NA IO 1 Deloitte 0,4 0,2 33,3
Jyske Bank L 4.694 160.656 4.111 2.810 IO 245.000 IO NA NA 62,00 5,26 8,5 2 IO N NA NA N NA IO 2 Deloitte 3,4 2,6 43,3
Københavns 

Lufthavn L 2.884 8.058 1.694 1.030 IO 3.542 IO NA NA 7,85 0,00 0,0 2 92,6 2 92,6 J N NA IO 1 PWC 1,6 0,8 33,3
LifeCycle Pharma M 10 507 44 -147 IO 2.076 IO NA NA 30,40 IO 0,0 4 IO IO IO IO N NA 50 1 PwC 0,3 2,9 90,6

Lokalbanken 
Nordsjælland M 265 4.758 646 138 IO 18.086 IO NA NA 2,70 0,05 1,9 0 0,0 N NA N N NA IO 1 Deloitte 0,3 0,4 57,1

Lundbeck L 9.221 11.631 5.111 1.633 IO 27.098 97 NA NA 212,16 3,96 1,9 1 69,1 1 69,1 J N NA IO 2 Deloitte 6,6 3,5 34,7
Lån & spar bank M 322 8.364 341 40 IO IO IO NA NA 2,71 0,15 5,4 5 39,7 N NA N N NA IO 2 N 0,9 0,6 40,0

Mols-linien M 761 836 492 53 IO IO IO NA NA 2,80 0,04 1,4 5 64,4 1 30,0 N N NA IO 2 Deloitte 0,4 0,7 63,6
Monberg-Thorsen M 6.758 4.066 5.889 176 IO 1.500 IO 0,77 2,82 3,59 0,00 0,1 4 75,0 1 74,2 J J 74,2 IO 1 KPMG 4,0 2,8 41,2

Mærsk L 264.751 313.695 108.530 35.961 IO 45.000 IO 2,20 2,20 4,40 0,28 6,4 2 51,7 2 64,0 J J 0,0 IO 2 KPMG 32,0 27,0 45,8
NeuroSearch M 66 1.268 199 -212 IO 17.186 74 NA NA 12,40 0,00 0,0 4 IO N NA N N NA 60 1 PwC 0,7 2,9 80,6

Nordea 7,4560 L 44.356 2.586.412 29.248 28.482 IO 470.000 IO NA NA 2.594,00 0,00 0,0 1 19,9 N NA N N NA 11 1 KPMG 29,8 14,9 33,3
Nordicom M 919 4.953 52 452 IO 1.271 61 NA NA 3,12 0,07 2,2 4 52,7 1 21,8 N N NA IO 1 Deloitte 2,5 2,0 44,4

Nordjyske Bank M 316 6.777 248 203 IO 18.000 IO NA NA 8,04 0,01 0,1 0 NA N NA NA N NA IO 2 N 0,5 0,0 1,2
Novo Nordisk L 38.743 44.692 23.172 9.164 IO IO IO 53,75 283,00 336,75 19,87 5,9 2 38,5 1 71,0 J J 66,0 57 1 PwC 24,0 24,0 50,0
Novozymes L 6.802 7.965 4.272 1.218 65.000 44.000 68 10,70 54,30 65,00 3,20 4,9 2 31,2 1 70,0 J J 67,0 57 1 PwC 9,0 9,0 50,0

Nørresundby Bank M 332 8.494 271 238 IO 19.000 IO NA NA 0,46 0,00 0,2 1 50,2 N NA NA N NA IO 2 N 0,6 0,0 8,2
P/F Atlantic 
Petroleum M 0 361 6 -8 IO 3.350 IO NA NA 1,13 0,0 3 20,7 N NA N N NA 19 2 N 0,8 0,1 11,1

Per Aarsleff M 3.782 2.440 2.670 110 IO 2.099 86 0,14 2,13 2,27 0,20 8,6 3 23,1 1 41,3 N J 39,0 IO 1 PwC 2,0 1,6 44,4
Rella Holding M 0 553 1 75 IO 1.400 IO NA NA 26,70 0,00 0,0 4 32,5 N NA N N NA IO 1 N 0,1 0,1 50,0
Ringkjøbing 
Landbobank M 579 17.269 271 573 IO 17.300 IO NA NA 5,28 0,12 2,3 1 5,1 N NA NA N NA IO 2 KPMG 0,7 0,4 33,6

Rockwool L 11.537 8.611 8.017 1.401 IO 13.061 IO 13,07 8,90 21,97 0,32 1,5 4 46,0 1 30,0 N J 93,6 95 1 E&Y 8,0 4,1 33,9
Roskilde Bank L 943 30.052 526 694 IO 29.380 IO NA NA 11,41 0,00 0,0 0 0,0 N NA NA N NA IO 1 E&Y 0,6 0,6 50,0
Royal Unibrew M 3.439 3.414 2.278 320 IO 13.000 71 NA NA 6,18 0,40 6,5 4 44,2 1 24,4 N N NA 49 2 PwC 2,7 1,4 34,1

Sanistål M 4.820 2.189 1.666 215 IO IO 86 0,20 1,72 1,92 0,02 1,3 4 42,1 N NA N J 55,0 IO 1 KPMG 1,4 0,1 6,7
SAS 1,2135 L 50.084 42.162 26.554 241 IO 24.256 100 NA NA 164,50 0,00 0,0 4 57,4 1 21,0 N N NA 30 1 Deloitte 18,1 6,6 26,7

Satair 5,6614 M 2.029 1.530 504 95 IO 3.200 90 NA NA 4,30 0,00 0,0 4 25,8 N NA N N NA IO 1 PwC 2,4 1,5 38,4
Scandinavian 
brake system M 785 800 510 42 IO IO IO NA NA 3,20 0,00 0,0 2 68,1 1 56,4 J N NA IO 1 KPMG 1,9 1,4 42,4
Schouw & co M 7.370 7.466 3.352 1.423 IO 4.800 IO NA NA 12,47 0,78 6,2 4 63,9 1 47,9 N N NA IO 1 KPMG 6,7 4,7 41,2

SimCorp 7,4560 M 999 902 681 274 IO 6.000 79 NA NA 4,93 0,13 2,6 2 15,3 N NA N N NA IO 2 N 2,6 0,5 16,9
Sjælsø Gruppen M 4.790 7.824 126 205 IO 3.260 91 NA NA 2,50 0,00 0,0 2 41,0 1 31,0 N N NA IO 2 Deloitte 1,7 5,1 75,0

Solar 7,4560 M 8.015 3.467 2.281 462 IO 3.194 76 0,90 6,38 7,28 0,32 4,4 2 30,3 1 59,9 J J 59,0 97 1 PwC 1,5 0,7 33,3
Spar Nord L 1.514 58.565 1.233 1.033 IO 97.043 IO NA NA 57,07 1,26 2,2 2 37,6 1 30,1 N N NA IO 2 N 1,3 1,1 45,8
Sparbank M 643 14.897 533 244 IO 17.500 IO NA NA 6,03 0,05 0,9 1  IO IO IO IO N NA IO 2 PWC 0,6 0,4 39,5

Sparekassen 
Faaborg M 402 6.456 214 307 IO 9.400 IO NA NA 0,62 0,02 2,6 1 48,2 N NA NA N NA IO 2 KPMG 0,5 0,1 22,6

Sparekassen 
Himmerland M 306 6.856 203 248 IO 15.536 IO NA NA 5,50 0,26 4,7 1 76,3 N NA NA N NA IO 1 N 0,9 0,8 46,9

Sydbank L 3.090 114.758 2.267 2.051 IO 135.000 IO NA NA 70,00 1,07 1,5 1 IO IO IO IO N NA IO 1 KPMG 1,0 1,0 50,0
Søndagsavisen M 1.667 929 1.191 175 IO IO IO NA NA 22,28 1,22 5,5 3 58,0 1 51,3 J N NA IO 2 E&Y 2,5 1,1 30,6

Thrane & Thrane M 1.121 1.848 698 62 IO 4.200 85 NA NA 5,55 0,02 0,3 3 IO IO IO IO N NA IO 2 KPMG 0,8 0,6 42,9
Tivoli M 534 799 688 52 IO 18.012 IO NA NA 0,57 0,00 0,0 3 62,3 2 57,2 N N NA IO 2 KPMG 0,6 1,1 64,7

TK Development M 2.619 3.686 190 336 IO 8.729 IO NA NA 28,04 0,00 0,0 2 13,7 N NA NA N NA IO 2 N 2,3 3,0 56,6
Topdanmark L 12.017 43.640 2.214 2.223 IO 58.704 IO NA NA 19,56 1,66 8,5 1 8,4 N NA NA N NA 62 1 Deloitte 3,8 0,7 15,6
Topotarget M 46 430 98 -179 IO 5.319 78 NA NA 45,68 0,00 0,0 4 IO IO IO IO N NA IO 1 Deloitte 0,5 1,1 68,9
TrygVesta L 16.296 42.783 3.808 3.709 IO 25.692 IO NA NA 67,79 0,21 0,3 1 60,0 1 60,0 J N NA 90 1 Deloitte 8,0 2,0 20,0

UIE 5,6614 M 0 1.528 0 115 IO IO IO NA NA 5,14 0,68 13,2 3 51,1 2 42,5 N N NA IO 1 E&Y IO IO IO
UP 1,5513 M 927 419 6.471 32 IO 6.054 78 NA NA 208,13 0,00 0,0 3 56,7 1 39,8 N N NA IO 1 E&Y 0,4 0,4 52,6

Vestas 7,4560 L 28.738 27.244 11.334 1.200 IO 73.038 90 NA NA 185,20 0,14 0,1 3 22,5 N NA NA N NA 42 2 PWC 29,1 13,4 31,6
VestjyskBank M 557 14.304 403 310 IO 23.300 96 NA NA 8,80 0,48 5,4 1 IO IO IO IO N NA IO 2 PWC 0,8 0,2 18,7

William-Demant 7,4560 L 5.083 3.135 4.797 1.209 IO IO IO NA NA 63,30 1,70 2,7 1 57,0 1 57,0 J N NA IO 2 Deloitte 8,4 4,8 36,4
ØK M 3.590 2.760 4.127 -19 IO 20.000 66 NA NA 16,70 1,67 10,0 0 NA N NA NA N NA IO 1 PWC 3,8 5,0 56,8  
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ALM.BRAND A/S 9 6 1 0 5 11 1,6 N NA NA NA N N N NA J J 4912 NA NA NA 400 8.940 Finans
Amagerbanken 6 4 0 0 0 12 1,0 N NA NA NA N N N NA J J 2.029 NA NA NA 374 4.148 Finans

Auriga Industries 9 6 2 0 0 7 2,4 N NA NA NA N N N NA N J 2.304 NA NA NA 158 4.029 Materialer
B&O 9 6 5 0 IO 7 2,8 N IO NA NA N N N IO IO J 1676 - 698 NA 698 8.433 Forbrugsgoder

Bavarian Nordic 4 4 0 0 0 7 0,5 N NA NA NA N N N NA N J 691 NA NA NA 582 3.707 Sundhedspleje
Biomar 4 4 0 0 2 12 1,0 N NA NA NA N N N NA N J 967 NA NA NA 246 2.706 Konsumentvarer

BoConcept 5 3 0 0 0 IO 0,7 N NA NA NA N N N NA N J 149 NA NA NA 494 1.284 Forbrugsgoder
BonusBanken 5 5 0 0 0 10 0,7 N NA NA NA N N N NA N N 219 NA NA NA 44 1.584 Finans

Capinordic 5 5 3 0 0 4 1,8 N NA NA NA N N N NA N J 1.400 NA NA NA 30 2.697 Finans
Carlsberg 12 8 1 0 5 6 6,0 N NA NA NA N N N NA J J 17.597 520 561 543 NA 41.410 Konsumentvarer
Coloplast 9 6 1 0 1 IO 4,0 N NA NA NA N N N NA N J 2.804 NA NA NA 473 22.704 Sundhedspleje
Danisco 9 6 2 0 0 7 2,4 N NA NA NA J J N IO N J 12.644 NA NA NA 443 21.663 Konsumentvarer

Danske Bank 15 10 6 0 0 15 9,3 J 4 2 1 J J Kreditudvalg 3 J J 95.126 NA NA NA 250 174.701 Finans
DFDS 9 6 2 0 1 7 2,7 N NA NA NA N N N NA N J 3153,829 NA NA NA 680 5.440 Industri
Diba 9 6 0 0 IO 20 1,2 N NA NA NA N N N NA J J 742,325 NA NA NA 1.918 1.266 Finans
DLH 10 7 3 0 1 6 1,6 N NA NA NA N N N NA N N 1068,3 NA NA NA 106 1.969 Industri

DS Norden 8 5 1 0 4 17 3,0 N NA NA NA N J N NA N J 714 NA NA NA 4.790 10.380 Rederi
DS Torm 7 5 2 0 2 15 2,8 J 2 1 1 N J N 2 N J 7.252 NA NA NA 372 13.541 Rederi

DSV 7 7 0 0 1 14 1,6 N NA NA NA N N N NA N J 3699 NA NA NA 1.032 20.795 Industri
EBH Bank 9 6 0 0 6 IO 1,4 N IO NA NA N N N IO J N 874,791 NA NA NA 412 3.677 Finans
Fiona Bank 9 6 0 0 4 11 1,3 N NA NA NA N N N NA J J 1844,856 NA NA NA 1.600 2.902 Finans
FLSmidth 13 10 2 0 1 6 5,0 N NA NA NA N J N NA N J 3.192 NA NA NA 359 19.099 Industri
Flügger 6 4 0 0 3 IO 0,5 N NA NA NA N N N NA N J 717,657 NA NA NA 703 2.109 Materialer

Formuepleje 
Epikur 3 3 3 0 0 12 0,3 N IO NA NA N N N IO N J 4361,958 NA NA NA 730 3.906 Finans

Formuepleje 
Limittellus 3 3 3 0 0 8 0,2 N IO NA NA N N N IO N J 1309,518 NA NA NA 142 1.207 Finans

Formuepleje 
Merkur 3 3 2 0 1 12 0,2 N IO NA NA N N N IO N J 1292,128 NA NA NA 273 1.226 Finans

Formuepleje 
Pareto 3 3 3 0 0 8 0,2 N IO NA NA N N N IO N J 1190,297 NA NA NA 257 1.128 Finans

Formuepleje 
Penta 3 3 3 0 0 15 0,3 N IO NA NA N N N IO N J 7710,85 NA NA NA 442 7.130 Finans

Formuepleje Safe 3 3 2 0 0 11 0,3 N IO NA NA N N N IO N J 3958,071 NA NA NA 160 3.692 Finans
Forstædernes 

Bank 8 5 1 0 0 12 1,5 N NA NA NA N N N NA J J 1718,622 NA NA NA 865 3.581 Finans
G4S 10 10 IO J 3 10 6,4 J 4 2 0 J J N IO J J 10.787 NA NA NA 21 26.895 Industri

Genmab 5 4 0 0 0 15 1,7 J 2 1 0 J J N 4 N J 1608 NA NA NA 380 15.066 Sundhedspleje
GN Store Nord 9 6 0 0 0 17 2,0 N NA NA NA N N N NA N J 4.900 NA NA NA 84 17.892 Sundhedspleje

Greentech 
Energy Systems 6 6 0 0 0 8 0,4 N NA NA NA N N N NA N J 244,472 NA NA NA 68 1.358 Forsyning

Grønlandsbanken 9 6 2 0 0 6 0,6 N NA NA NA N N N NA J N 649 NA NA NA 712 1.282 Finans
Harboe 7 6 2 J 4 IO 0,2 N NA NA NA N N N NA N J 685 NA 218 NA NA 1.308 Konsumentvarer

HH International 7 7 4 0 3 9 1,7 N NA NA NA N J N NA N J 870,432 NA NA NA 1.842 2.137 Materialer
IC Companys 6 6 2 0 1 9 1,7 N NA NA NA N N N NA N J 559,5 NA NA NA 380 6.990 Forbrugsgoder  
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Jeudan 4 4 2 0 1 9 1,2 N NA NA NA N N N NA N J 2.480 NA NA NA 712 4.112 Finans
Jyske Bank 9 6 2 0 IO IO 1,0 N NA NA NA N N N NA J N 9582 NA NA NA 401 24.862 Finans

Københavns 
Lufthavn 8 5 3 0 5 IO 1,9 J 2 1 1 N NStategi-, HR-, Sikker-miljø-og helbred udvalgNA N J 3437 NA NA NA 1.925 15.107 Industri

LifeCycle Pharma 5 5 1 0 4 17 0,8 J IO 1 1 N J N IO N J 458 NA NA NA 56 1.702 Sundhedspleje
Lokalbanken 
Nordsjælland 6 4 1 0 0 IO 0,7 N NA NA NA N N N NA J N 647 NA NA NA 410 1.107 Finans

Lundbeck 9 6 2 0 2 7 3,6 J 3 1 0 N J N 3 N J 6765 NA NA NA 156 33.043 Sundhedspleje
Lån & spar bank 12 8 0 0 0 6 1,1 N NA NA NA N N N NA J J 694 NA NA NA 453 1.228 Finans

Mols-linien 8 5 0 0 0 5 1,3 N NA NA NA N N N NA N J 420 NA NA NA 480 1.344 Industri
Monberg-Thorsen 9 6 0 0 0 7 1,8 N NA NA NA N N N NA N J 1.515 NA 478,00 NA NA 1.714 Industri

Mærsk 12 12 2 J 5 8 15,0 J 4 0 2 N J N 3 J J 129.044 51.100 53.200 NA 53.200 229.231 Sundhedspleje
NeuroSearch 7 5 4 0 3 9 0,8 N NA NA NA N N N NA N J 658 NA NA NA 322 3.993 Sundhedspleje

Nordea 15 11 IO J 0 17 7,7 J 4 1 0 N J Kreditudvalg 9 J J 113.898 NA NA NA 87 225.708 Finans
Nordicom 4 4 3 0 0 7 1,4 N NA NA NA N N N NA N J 1.198 NA NA NA 843 2.630 Finans

Nordjyske Bank 9 6 3 0 0 11 0,9 N NA NA NA N N N NA J N 912,19 NA NA NA 214 1.721 Finans
Novo Nordisk 11 7 0 0 3 8 4,9 J 3 3 2 N N N 4 J J 30.122 Ikke noteret 471,00 NA NA 133.293 Sundhedspleje
Novozymes 9 3 2 0 3 IO 3,0 N NA NA NA N N N NA N J 3.359 Ikke noteret 486,00 NA NA 26.390 Materialer

Nørresundby Bank 6 4 0 0 0 22 0,8 N NA NA NA N N N NA J N 1051,22 NA NA NA 3.500 1.610 Finans
P/F Atlantic 
Petroleum 5 5 0 0 1 26 0,3 N NA 0 0 N N N NA N J 297 NA NA NA 570 642 Energi

Per Aarsleff 7 4 0 0 0 5 1,3 N NA NA NA N N N NA N J 912 NA 503,00 NA NA 1.142 Industri
Rella Holding 4 4 IO 0 0 IO 0,1 N NA NA NA N N N NA N J 414 NA NA NA 155 4.139 Forbrugsgoder
Ringkjøbing 
Landbobank 7 4 0 0 IO 11 0,7 N NA NA NA N N N NA J J 1710,79 NA NA NA 1.080 5.702 Finans

Rockwool 9 6 0 0 3 4 2,3 J 3 0 0 N J N IO N J 5933 895 874 886 NA 19.480 Industri
Roskilde Bank 6 4 1 0 IO 11 1,1 N NA NA NA N N N NA J J 2494 NA NA NA 657 7.494 Finans
Royal Unibrew 9 6 2 0 0 6 1,7 N NA NA NA N N N NA N J 1.148 NA NA NA 740 4.573 Konsumentvarer

Sanistål 9 6 1 0 0 6 2,5 N NA NA NA N N N NA N J 978 NA NA NA 855 1.642 Industri
SAS 10 7 0 0 0 14 3,0 J 6 1 0 J J N 6 J J 13.505 NA NA NA 96 15.793 Luftfart

Satair 9 6 1 0 0 7 2,0 J 2 1 1 N N Ledelsesudvalg 3 N J 584 NA NA NA 291 1.251 Industri
Scandinavian 
brake system 6 4 2 0 1 4 0,9 N NA NA NA N N N NA N J 324 NA NA NA 333 1.066 Forbrugsgoder
Schouw & co 5 5 4 0 3 6 1,8 N NA NA NA N N N NA N J 3.461 NA NA NA 360 4.489 Industri

SimCorp 6 4 0 0 0 6 2,0 N NA NA NA N N N NA N J 658 NA NA NA 1.389 6.841 Informationsteknologi
Sjælsø Gruppen 6 6 3 J 3 6 2,6 N NA NA NA N N Investeringsudvalg NA N J 1.846 NA NA NA 1.850 4.616 Finans

Solar 9 6 1 0 1 6 1,5 J IO 0 0 N N N IO N J 1.461 NA 712,00 NA NA 5.183 Industri
Spar Nord 9 6 3 0 IO IO 2,0 N NA NA NA  N N N NA J J 3649 NA NA NA 137 7.818 Finans
Sparbank 9 6 1 0 6 IO 1,5 N NA NA NA N N N NA J J 1561,487 NA NA NA 439 2.646 Finans

Sparekassen 
Faaborg 9 6 0 0 IO 11 0,4 N NA NA NA N N N NA J J 1077,126 NA NA NA 3.420 2.120 Finans

Sparekassen 
Himmerland 6 4 3 0 4 10 0,7 N NA NA NA N N n NA J J 1240,593 NA NA NA 475 2.611 Finans

Sydbank 12 8 3 0 IO 10 2,0 N NA NA NA N N N NA J J 6349 NA NA NA 270 18.900 Finans
Søndagsavisen 6 6 IO 0 1 5 1,3 N NA NA NA N N N NA N J 425,4 NA NA NA 90 1.994 Forbrugsgoder

Thrane & Thrane 6 2 2 0 1 6 1,7 N NA NA NA N N N NA N J 745 NA NA NA 290 1.610 Informationsteknologi
Tivoli 6 4 2 0 2 IO 1,0 N NA NA NA N N N NA N J 524,7 NA NA NA 4.370 2.498 Forbrugsgoder

TK Development 5 5 5 0 1 4 1,8 N NA NA NA N N N NA N J 1153,7 NA NA NA 82 2.300 Finans
Topdanmark 9 6 3 0 1 6 2,6 N NA NA NA N N N NA J J 3977 NA NA NA 934 18.268 Finans
Topotarget 7 7 0 0 1 14 3,2 J IO 1 0 N JUS kommerciel & forretningsudvalg, EU kommerciel & Forretningsudvalg, klinisk5 N J 384,443 NA NA NA 36 1.654 Sundhedspleje
TrygVesta 11 7 3 0 4 6 4,0 J 3 0 0 J N N 4 J J 9951 NA NA NA 432 29.251 Finans

UIE 7 7 1 J 4 5 0,9 J 3 3 0 N N N 1 N N 1522,101358 NA NA NA 470 2.417 Konsumentvarer
UP 9 9 1 3 5 6 0,9 J 3 3 0 J J Ledelsesudvalg 5 J J 1663,150281 NA NA NA 16 3.226 Konsumentvarer

Vestas 10 7 4 0 1 14 4,5 J 3 1 3 N J Teknikudvalg 4 N J 9407 NA NA NA 239 44.217 Industri
VestjyskBank 7 4 0 0 0 11 0,9 N IO NA NA N N N IO J J 1656 NA NA NA 312 2.747 Finans

William-Demant 7 4 0 0 0 6 2,4 N NA NA NA N N N NA N J 672 NA NA NA 459 29.055 Sundhedspleje
ØK 5 5 4 0 0 7 3,0 N NA NA NA N N N NA N J 1797 NA NA NA 316 5.277 Konsumentvarer  

 


