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EXECUTIVE SUMMARY 
In June 2014 the European Parliament endorsed Directive 2014/56 / EC and Regulation (EU) no. 537/2014 

in relation to the reform of the audit market. The new EU legislation contains stricter rules for PIE compa-

nies, particularly to meet the call for greater independence between auditors and clients. 

 

In Denmark a discussion has emerged on whether the Danish definition of Public Interest Entities should be 

changed. Many believe that the Danish definition is too broad and thus includes companies that should not 

be subject to the strict requirements of the EU legislation. 

 

In order to investigate which issues the Danish companies face with the current Danish definition, compared 

to the minimum requirements of the EU definition, I have studied the historical development of the Danish 

and the European definition of PIE. In addition, I interviewed 5 people with great knowledge in PIE compa-

nies. These people work or have worked in the Danish Auditor Commission, FSR, NFR, and in various 

committees in connection with the preparation and implementation of legislation with particular focus on 

PIE companies. Their answers have been analyzed and compared together with an analysis of FEE's survey 

"Definition of Public Interest Entities (Pies) in Europe". 

 

Based on this thesis analysis it can be concluded that Denmark is the country in Northern Europe with the 

broadest definition of public interest entities. However, it can also be concluded that it is difficult to compare 

the number of PIE companies between the Scandinavian and Northern European countries as several of these 

do not meet the minimum requirements of the EU definition. All the interviewees agree in that the Danish 

definition should be adjusted because it in its present form includes companies that are not intended to be 

subject to the new EU regulation. 

 

The thesis analyze whether it is possible for an amendment of the Danish definition of Public Business Enti-

ties and what possibilities there are for changes in the definition, and also what consequences this has for ac-

counting user, businesses and society. 

 

In November 2014 the Danish Business Authority requested a proposal on modification of the Danish Audit 

Act from the Danish Auditor Commission, in connection with the implementation of the new directive and 

regulation. I expect that the Danish Auditor Commission also deals with the same issues as identified in this 

thesis and I look forward to their response to the Danish Business Authority. I think the success of the im-

plementation of the new EU regulation will be measured in the legislature changes in the national definition.  

It is important that Denmark has a definition of public interest entities which meet the increasing regulation 

from EU both today and in the future. 
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KAPITEL 1 - INDLEDNING 

Som følge af den finansielle krise med start i 2008, har revisionsbranchen været udsat for stadig større op-

mærksomhed, da der i perioden har været en række internationale skandaler,1 der har været med til at slå 

tvivl om revisors uafhængighed. Efter en længere proces, har Europa-Parlamentet i april 2014 vedtaget et nyt 

direktiv og en forordning, som skal give klare regler og være med til at skabe mere troværdighed omkring 

revisors uafhængighed. Forordningen blev vedtaget i april 2014 og har allerede nu retsvirkning. Direktivet 

skal implementeres i Dansk lov og dette skal ske senest den 16. juni 2016. 

 

Med denne forordning er der skærpet krav til en lang række områder, specielt gældende virksomheder af in-

teresse for offentligheden, de såkaldte PIE’s. Dette er blandt andet ved tvungen firma rotation og begræns-

ning i ikke-revisionsydelser udbudt af det reviderende firma. 

 

I Danmark er der ca. 930 virksomheder af særlig offentlig interesse. Disse virksomheder bliver alle omfattet 

af den nye forordning. PIE begrebet er defineret i et tidligere EU Direktiv,2 og der er udover en række ufra-

vigelige selskabstyper, også givet plads til, at de enkelte medlemslande frit kan medtage øvrige selskabsty-

per, der har interesse for offentligheden i de respektive lande. Den sidste del af definitionen, er i skrivende 

stund til heftig debat, idet der er meget store forskelle på de interne definitioner EU medlemslandene imel-

lem. Dette betyder i praksis, at der er enkelte medlemslande der har ganske få PIE virksomheder, mens andre 

lande har mange. 

  

Danmark står overfor en udfordring, da vi har en ret bred definition af PIE begrebet, hvorved der er mange 

danske virksomheder der bliver omfattet af de nye regler, set i forhold til tilsvarende virksomheder i de øvri-

ge EU lande. Flere instanser i Danmark, herunder FSR arbejder derfor i denne tid, for at få ændret den dan-

ske definition, således at antallet af PIE virksomheder i Danmark bliver så begrænset som muligt. Men hvor-

dan kan det være, at man i EU regi ikke har set på hvad denne forskel betyder. EU er indbegrebet af varernes 

fri bevægelighed, fri konkurrence og lighed over grænserne. Mange PIE virksomheder er typisk en del af en 

koncern og strækker sig over flere landegrænser.  Hvad betyder det egentligt at definitionerne er så forskelli-

ge? Ovenstående står i skærende kontrast til EU Kommissionens oplæg om behovet for ny lovgivning, nem-

lig at skabe større troværdighed om revisors uafhængighed. De store nationale forskelle i lovgivningen, be-

virker at revisionsbranchen i Danmark presser på for at ændre definitionen, da de mener at der opstår en del 

problemstillinger ud fra den åbne definition af PIE i EU ret. 

 

                                                      
1 I Danmark kan bla. nævnes Roskilde Bank 
2 Direktiv 2006/43/EC 
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1.2 Problemformulering 

Med det nyligt vedtagne direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) nr. 537/2014 er der opstået stor diskussion 

både nationalt og internationalt angående definitionen af PIE. Der er på tværs af de europæiske lande stor di-

versitet i definitionerne. Nogle lande har indført meget strenge krav til, hvilke virksomheder der tilhører den-

ne gruppe af virksomheder af interesse for offentligheden, og andre lande har indført en noget mere lempelig 

tilgang, således at det alene er et minimum af virksomheder der indgår i definitionen. Den brede danske defi-

nition betyder, at virksomheder såsom kommunale og statslige virksomheder, store ikke børsnoterede virk-

somheder, firmapensionskasser mfl. bliver omfattet af direktivet og i særdeleshed forordningen. Der er der-

for mulighed for, at disse virksomheder bliver omfattet af et regelsæt, som ikke er tilpasset netop deres type 

af virksomhed. Det er af denne problemstilling mit problemfelt udspringer. 

 

Med udgangspunkt i den fælles europæiske definition af PIE, ønsker jeg at undersøge hvad den danske 

definition jf. revisorlovens § 21, stk. 3 giver af problemstillinger for danske virksomheder i forhold til 

mindstekravene i forordningen. 

 

Til besvarelse af problemformuleringen har jeg valgt at opstille en række problemstillinger der fungerer som 

underspørgsmål til problemformuleringen. Igennem besvarelserne af disse underspørgsmål vil jeg skabe 

grundlag for en besvarelse af min problemformulering. 

 

• Hvordan defineres PIE i gældende EU ret? 

Besvarelsen af dette underspørgsmål vil give en indsigt i hvilken fælles europæisk definition der lig-

ger til grund for de nationale definitioner i EU, samt hvad der har været formålet med en samlet in-

ternational definition i EU regi. 

 

• Hvordan defineres PIE i dansk ret? 

Ved besvarelse af dette underspørgsmål vil jeg redegøre for hvorledes PIE-begrebet er defineret i 

dansk ret og hvilken baggrund der har været for netop denne definition, samt hvilke virksomhedsty-

per der er omfattet den danske definition. 

 

• Hvilke udfordringer giver den danske definition set i forhold til definitionerne i de øvrige EU lande? 

Ved besvarelse af dette spørgsmål ønsker jeg at belyse hvilke (fundamentale) forskelle der er mellem 

den danske definition af PIE sammenlignet med andre EU lande, samt hvilke udfordringer dette kan 

give i et fælles marked (EU). 
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• Er der mulighed og behov for at ændre den danske definition af PIE for at imødekomme de nye EU 

regler? 

Besvarelsen af dette spørgsmål vil give indsigt i om der er et behov for ændring af den danske defi-

nition, samt om der er mulighed for dette, samtidig med at man holder sig indenfor de overordnede 

europæiske regler og sikre EU kommissionens ønske om større fokus på revisors uafhængighed. 

 

1.3 Afgrænsning 

I nærværende afhandling, tages der udgangspunkt i dansk lovgivning, jf. revisorloven, sammenholdt med den 

europæiske lovgivning gennem det 8. selskabsdirektiv og EU's nye direktiv 2014/56/EU samt forordning 

(EU) 537/2014. 

 

I afhandlingen udføres der ikke analyse af Europa-Kommissionens direktiv eller forordning, med henblik på 

en redegørelse af dennes nærmere indhold. Direktivet og forordningen benyttes alene til at belyse de ændrin-

ger der afstedkommer ved ikrafttrædelsen af disse. 

 

Igennem afhandlingen benyttes begreberne virksomheder og selskaber som synonymer, hvorfor der ikke 

skelnes mellem betydningen af disse. 

 

I afhandlingen sammenlignes de forskellige definitioner af PIE i Europa. Her er der taget udgangspunkt i de 

Nordiske lande, Sverige, Norge, Finland, Island, samt England og Tyskland. Øvrige Europæiske lande med-

tages kun såfremt det har relevans i det enkelte tilfælde. 

 

Data er indsamlet til og med d. 21.12.2014, hvorfor artikler, publikationer samt øvrigt materiale ikke er med-

taget efter denne dato. 

 

1.4 Begreber 

Enkelte begreber er brugt i en forkortet form igennem afhandlingen. For at give klarhed over disse begreber 

er de kort præciseret nedenfor. 

 

• PIE virksomheder: Public Interest Entities/Virksomheder af interesse for offentligheden jf. Direktiv 

2014/56/EU, Artikel 2, nr. 13. 

• § 21, stk. 3 selskaber: Danske virksomheder af interesse for offentligheden, jf. RL § 21, stk. 3. 

• 2003 revisorloven: Her henvises til revisorloven, lov nr. 302 af 30. april 2003 

• 2008 revisorloven: Her henvises til revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008 
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• Forordningen: Her henvises til Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 537/2014 sf 16. 

april 2014 

• 8. direktiv: Her henvises til Europaparlamentets og rådets direktiv 2006/43/EØF af 17. maj 2006 

• § 60-selskaber: Her henvises til selskaber omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse (Kommu-

nale fællesskaber). 

• 70 % -reglen: Her henvises til de nye regler i forordningens artikel 4, stk. 2. vedrørende revisionsho-

norar. Member states option: Mulighed, givet af Europaparlamentet, til at de enkelte medlemslande 

kan tilrette enkelte regler til den nationale lovgivning indenfor en fast given ramme. 

 

I januar 2012 skiftede Erhvervs- og Selskabsstyrelsen navn til Erhvervsstyrelsen. Nærværende afhandling 

benytter alene navnet Erhvervsstyrelsen. 
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KAPITEL 2 - METODE 

2.1 Indledning 

Afhandlingens metodeafsnit skal give læseren en forståelse for metoden og de overvejelser, der har været i 

forbindelse med besvarelse af afhandlingens problemstilling. I nedenstående afsnit gives en redegørelse af 

afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted, samt dataindsamlings- og analysemetode. Derudover er der i af-

snittet for kildekritik redegjort for de svagheder, der er identificeret i afhandlingen. 

 
2.2 Videnskabsteoretisk tilgang 

Formålet i nærværende afsnit er at belyse det videnskabsteoretiske fundament i afhandlingen. Ønsket med 

denne afhandling er via analyse og diskussion at besvare ovenstående problemformulering. Afhandlingens 

videnskabsteoretiske grundsyn er i hermeneutikken. Hermeneutikken lægger stor vægt på, at fortolkning er 

grundlaget for al viden. Med andre ord kan sandheden være præget af den der har fortolket den, og derigen-

nem kan der være flere sandheder. I hermeneutikken er forforståelsen et særlig essentielt begreb. Dette er og-

så særlig aktuelt i denne afhandling, da der gennem afhandlingen arbejdes med et emne hvor både forfatter 

og interviewpersoner har en forforståelse via deres fælles arbejde i revisionsbranchen. Afhandlingens pro-

blemstilling kan synes meget indlysende og let at forklare, men dette kan også skyldes den forforståelse som 

er ”indskolet” i ”samfundet”/revisionsbranchens kultur.3 Dette belyses nærmere i afsnittet kildekritik. 

 

2.3 Undersøgelsesmetode 

I dette afsnit vil jeg belyse den metodiske tilgang i afhandlingen. Afhandlingens undersøgelsesmetode er 

kvalitativt, i overensstemmelse med det hermeneutiske syn.  For at undersøge afhandlingens problemstilling 

vil jeg foretage interviews med åbne spørgsmål. Dette gøres for at give interviewpersonerne mulighed for at 

fremkomme med deres holdninger og meninger til problemstillingen.4 Alle interviewpersonerne bliver inter-

viewet ud fra samme grundlag. Interviewet er semistruktureret ud fra en udarbejdet interviewguide, da jeg 

igennem afhandlingen har en eksplorativ tilgang og ønsker at interviewpersonerne skal reflektere over de 

samme spørgsmål. 

 

Igennem hele afhandlingen vil jeg forholde mig kritisk til de i afhandlingen anvendte teorier, samt øvrige 

datemateriale der benyttes som grundlag for afhandlingens analyse. 

 

                                                      
3 Thurén, Torsten (2008), s. 69 
4 Justensen, og Mik-Meyer (2010), s. 55 
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Undersøgelsesdesignet er en kombination af casestudy af selve PIE definitionen gennem semistruktureret in-

terviews, samt analyse af eksternt udarbejdet survey fra FEE. 

 

2.4 Teoretisk afsnit 

Afhandlingens teoretiske afsnit starter med en præcisering af grundlaget for revisors virke. Herunder gives 

en forståelse for revisionens formål, med afsæt i revisionsrisikomodellen, teori om forventningskløft, samt 

principal-agent teorien, da disse er grundlæggende for forståelsen af afhandlingens problemstilling, med sær-

ligt fokus på problematikken vedrørende revisors uafhængighed.  

 

Efterfølgende afsnit behandler den europæiske definition af PIE primært gennem det 8. selskabsdirektiv og 

herefter den danske lovgivnings definition af PIE-begrebet igennem revisorloven. I afhandlingen er valgt en 

systematisk gennemgang af lovgivningens udvikling, definitionernes udvikling og problemstillingerne opstå-

et på baggrund heraf. Der er søgt forståelse for lovgivers beslutninger gennem betænkninger, bemærkninger 

til lovforslag, samt øvrig materiale. Data til brug for de teoretiske afsnit er sekundære kvalitative data i form 

af love, betænkninger, bemærkninger til lovforslag, hvilket jeg anser for pålidelige data. 

 

2.5 Empirisk afsnit 

Afhandlingens empiriske grundlag er opbygget omkring semistruktureret interviews, samt analyse af ekstern 

empiri. 

 

Interviews 

I forbindelse med planlægning, udførelse og dokumentation af dataindsamling gennem interviews har jeg 

gjort mig nedenstående overvejelser og valg. 

 

Jeg har valgt at populationen af personer jeg ønsker at interviewe skal have en forholdsvis stor viden inden-

for problemfeltet. Dette skyldes, at jeg ønsker at undersøge en særlig smal del af lovgivningen, og det derfor 

er vigtigt, at de personer der interviewes skal have en konkret og brugbar viden indenfor området, for at det 

giver anvendelig empiri. Jeg har interviewet 5 personer, disse er præsenteret nedenfor. 

 

- Claus Bonde Hansen, statsautoriseret revisor og videnchef i BDO. 

 

- Sven Carlsen, statsautoriseret revisor, formand for FSR’s Etikudvalg og partner i EY. 

 
- Jens Røder, statsautoriseret revisor og tidligere partner i PwC. Arbejder nu som generalsekretær og 

direktør i den nordiske revisorforening NRF og som teknical advicer for NRF’s medlemmer i IFAC 
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og FEE. Herudover har Jens bestridt en række betydningsfulde poster i danske og europæiske revi-

sorforeninger, herunder i FSRs revisionstekniske udvalg og senest som formand for FSR fra 2006-

2008. Jens Røder var formand for FEE 1995-1996. 

 

- Lynge Skovgaard, statsautoriseret revisor, partner i Deloitte med speciale i den offentlige sektor, 

samt formand for FSR’s udvalget for revision af offentlige virksomheder. Herudover sidder han i 

Statens Regnskabsråd som følge af hans formandskab i FSR’s udvalg for revision af offentlige virk-

somheder, samt i FEE’s offentlige gruppe i Bruxelles. 

 
- Kim Füchsel, statsautoriseret revisor og partner i PwC. Derudover udgør han en del af direktionen 

som managing partner og direktør. Han er også tilknyttet FSR, hvor han sidder i taskforcen omkring 

regulering. Tilbage i 2006 sad han i Revisorkommissionen og var med til at udarbejde Kommissio-

nens betænkning vedrørende implementeringen af det nye 8. direktiv. 

 

Interviewformen er semistruktureret, og foregår efter en på forhånd udarbejdet interviewguide, se bilag 1. In-

terviewet indeholder 12 spørgsmål. Interviewguiden er pilottetestet på en enkel person inden brug. Dette var 

med henblik på at sikre at spørgsmålene var lette at forstå, relevante for afhandlingens problemstilling og 

uden gentagelser. 5 

 

Inden interviewstart fik interviewpersonen en kort introduktion til den i afhandlingen fastlagte problemstil-

ling. Enkelte spørgsmål blev understøttet af underspørgsmål, såfremt dette var aktuelt. Disse er gengivet i re-

sumeet af interviewet. Alle interviews blev optaget på diktafon med interviewpersonernes accept. Inter-

viewene varede mellem 45 og 60 minutter. 

 

Hvert enkelt interview blev efter optagelse nedskrevet i et resume og sendt til godkendelse af interviewper-

sonen.6 I forbindelse med udarbejdelse af resume af interviews, har jeg været særlig opmærksom på proble-

matikken omkring kvalitative undersøgelsers forskerbias.7 Da et resume indeholder en vis grad af tolkningse-

lement, har jeg haft særlig fokus på at forklare interviewpersonerne, at det enkelte resume er udtryk for inter-

viewpersonens meninger og holdninger. Såfremt vedkommende ikke har været enig med beskrivelsen, er der 

forekommet korrektion heraf. 

 

  

                                                      
5 Justensen og Mik-Meyer (2010), s. 59 
6 Justensen, og Mik-Meyer (2010), s. 58-61 
7 Andersen (2010), s. 209-211 
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FEE Survey 

I afhandlingen har jeg valgt at underbygge min analyse med data fra et survey udarbejdet af FEE8: Survey - 

Definition of Public Interest Entities (PIEs) in Europe. Dette survey er udarbejdet for at give et overblik over 

definitionen af PIE i de europæiske medlemslande, samt Island og Norge. Data, der danner grundlag for den-

ne undersøgelse, er indsamlet via svar fra de forskellige landes nationale revisionsorganisationer. For at få en 

større indsigt i datamaterialet, kontaktede jeg FEE og fik tilsendt resume af de svar, der var givet af de natio-

nale medlemslande, Island og Norge, hvilket var grundlaget for udarbejdelse af survey’et. Data modtaget fra 

FEE kan ses af bilag 2. 

 

2.6 Validitet 

Validitet handler om hvorvidt det måleinstrument der benyttes, rent faktisk måler det som er formålet med 

undersøgelsen.9 I denne afhandling er måleinstrumentet interviews og brug af eksternt survey.  Afhandlin-

gens primær data, opnåede gennem semistruktureret interviews, er efter udarbejdelsen fremsendt og god-

kendt af interviewpersonerne, hvilket er med til at forhøje validiteten. Derudover er interviewguiden afprøvet 

i pilottest inden den faktiske anvendelse, for at være sikker på at spørgsmålene var let forståelige, samt at de 

var rettet mod det der igennem afhandlingen ønskes underøgt. 

 

2.7 Reliabilitet 

Realiabiliteten angiver hvor sikkert og præcist man måler det, der ønskes målt. Herunder i hvor høj grad re-

sultatet af målemetoden der bliver påvirket af tilfældigheder.10 Såfremt en anden person vil udføre samme 

undersøgelse og han/hun også har samme udvælgelseskriterier, dvs. vælger interviewpersoner med stor viden 

indenfor området definition af PIE, vil jeg mene, at de kommer frem til samme resultat som i nærværende 

afhandling. 

 

2.8 Kildekritik 

Jeg har igennem afhandlingen været bevidst om, at min empiri bestående af interviews fra forskellige perso-

ner med stor viden indenfor PIE definitionen, alene består af personer indenfor revisionsbranchen. Inter-

viewpersonerne svarer i deres rolle som revisor, samt på baggrund af deres tilknytning til diverse organisati-

oner. Dette vil, alt andet lige, give en vis farvning af svarerne, og der kan ikke forventes 100 % objektivitet. 

Interviewpersonerne har utvivlsom en interesse i at pleje revisionsbranchen, både set i henhold til omdømme 

og af forretningsmæssig hensyn. Dette er jeg bevidst om igennem afhandlingen. Jeg kan ikke udlede et gene-

                                                      
8 Federation of European Accountants 
9 Thurén, Torsten (2008) s. 31 
10 Andersen (2010) s. 83 
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relt billede ud fra interviewpersonernes svar, men bruger disse, til belysning af de problemstillinger, der ses i 

arbejdet med besvarelse af min problemformulering. 

 

Jeg har i dataindsamlingsprocessen taget kontakt med flere personer udenfor revisionsbranchen med ønske 

om at får en større diversitet i mine interviewpersoner. De personer jeg ønskede at interviewe var blandt an-

det fra LO, DI (Dansk Industri), KL (Kommunernes Landsorganisation) da disse ville være repræsentativt 

for de berørte virksomhedstyper, der er omfattet af den danske PIE definition. Det har dog ikke været muligt 

at få interviews med de ønskede personer, hvorfor jeg er bevidst omkring denne svaghed i afhandlingen. 

 
2.9 Afhandlingens struktur 

For at skabe et overblik over afhandlingens struktur, samt vise sammenhængen mellem de forskellige kapit-

ler, gives nedenfor en kort præsentation af de enkelte kapitler, samt illustration af afhandlingens opbygning. 

 

Kapitel 1 består af en kort introduktion til afhandlingens problemfelt samt formål. Kapitlet indeholder også 

afhandlingens problemformulering samt undersøgelsesspørgsmål. Herudover vil afsnittet indeholde en af-

grænsning af afhandlingens omfang, samt en præcisering af de begreber der bliver benyttet igennem afhand-

lingen. 

 

Kapitel 2 indeholder en beskrivelse af den videnskabsteoretiske tilgang, samt analysemetode og forklaring 

af den empiriske udvælgelse. 

 

Kapitel 3 består af en gennemgang af den europæiske definition af virksomheder af offentlig interesse, samt 

hensigten med vedtagelsen af denne. Derefter kommer en gennemgang af den danske definition, reguleret i 

revisorlovens § 21, stk. 3, samt hvilke problemstillinger denne definition står over for efter vedtagelsen af 

EU direktivet og forordningen. Dette kapitel fremkommer, sammen med kapitel 4, med svar på afhandlin-

gens to første undersøgelsesspørgsmål. 

 

Kapitel 4 består af en redegørelse af de ændringer der fremkommer efter vedtagelsen af det nye EU direktiv 

og forordning, samt baggrunden for hvorfor EU ønsker at reformere reguleringen af revisor. 

 

Kapitel 5 indeholder afhandlingen empiri. Denne består af interviewpersonernes svar på de 12 interview-

spørgsmål, bearbejdning af en ekstern undersøgelse fra FEE, samt en redegørelse af hvilke selskaber der i 

Danmark er omfattet af den danske definition af § 21, stk. 3. selskaber. 
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Kapitel 6 består af afhandlingens analyseafsnit. I dette afsnit vil der foretages en analyse af den udfordring 

Danmark står overfor med den nuværende definition af PIE, set i forhold til de øvrige europæiske landes PIE 

definitioner. Afsnittet vil derudover redegøre for, om der er behov for ændring i den danske definition af 

virksomheder af offentlig interesse, og hvorvidt det er muligt at ændre definitionen således, at den kan imø-

dekomme EU reguleringen og samtidig tilgodese de nationale behov. 

 

Kapitel 7 består af besvarelse af den i afhandlingen fremkommet problemstilling, og refleksion heraf, samt 

forfatterens anbefalinger til en fremtidig dansk definition af virksomheder af offentlig interesse. Kapitel 7 vil 

desuden indeholde perspektivering. 
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Figur 1 - Afhandlingens opbygning 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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KAPITEL 3 - TEORI 

3.1 Indledning 

For at kunne besvare afhandlingens problemformulering, er det vigtigt at opnå den nødvendige teoretiske 

baggrund. Formålet med dette kapitel er at give en fælles forståelsesramme, herigennem den nødvendige teo-

retiske viden om revisionens generelle formål, samt den historiske udvikling i revisionslovgivningen, både i 

Danmark og i EU. Dette med et særligt fokus på den internationale udvikling i både den europæiske- og den 

danske definition af PIE, og hvilke problemstillinger der opstår på baggrund af dette. Kapitel 3 vil sammen 

med kapitel 4 fremkomme med besvarelse af afhandlingens 2 første undersøgelsesspørgsmål. 

 
3.2 Hvad er revision 

Revisionens hovedformål er, at revisor udtaler sig om regnskabet i en revisionspåtegning. Som resultat af re-

visionsprocessen giver revisor en erklæring med høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væ-

sentlig fejlinformation. De fleste revisionsfirmaer anvender et risikoniveau omkring 5 %, dvs. at revisor skal 

være 95 % sikker på at regnskaber ikke indeholder væsentlig fejlinformation.11 

 

Revisionsrisikobegrebet er forankret i revisionsrisikomodellen, som er beskrevet nedenfor. 

 

RR = IR x KR x OR 

 

Denne model består af 3 komponenter som tilsammen giver revisionsrisikoen (RR). Dette er den iboende ri-

siko (IR), kontrolrisikoen (KR) og opdagelsesrisikoen (OR).12 Det er revisors opgave at tilrettelægge revisio-

nen så revisionsrisikoen reduceres til et acceptabelt lavt niveau. 

 

Da revisor, rent praktisk, ikke kan afgive en erklæring med 100 % sikkerhed for at regnskabet ikke indehol-

der fejl, men alene en sikkerhedsgrad omkring 95 %, kan dette give en udfordring i forhold til de forventnin-

ger omverdenen har til revisors arbejde. 

 

Dette misforhold mellem revisors arbejde og samfundets forventninger til samme, er udtrykt som forvent-

ningskløften (expectation gab). Forventningskløften er defineret som forskellen mellem samfundets forvent-

ninger til revisor og de forventninger samfundet føler revisor indfrier. Brenda Porter angiver i sin fortolkning 

af forventningskløften, at der er tre årsager til dennes opståen. Mangelfuldt arbejde af revisor, mangelfuld 

                                                      
11 Andersen, John mfl. (2000), s. 283 
12 IR = risiko for fejl opstår på baggrund af den enkelte transaktionstype eller regnskabspost, KR = Risikoen for at fejlen ikke opda-
ges og korrigeres af de interne kontrolsystemer, OR = Risikoen for at revisor ikke opdager fejlen/fejlene gennem sine substansrevisi-
onshandlinger og disse hver for sig eller sammenlagt udgør væsentlige fejl. 
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regulering og urimelige forventninger.13 Disse årsager bliver der løbende arbejdet med, både internt i revisi-

onsbranchen og gennem øget lovgivning, samt igennem øget krav til kvalitetssikring, hvor udfordringen om-

kring revisors mangelfulde arbejde er forsøgt afdækket. Manglende regulering har blandt andet været EU 

Kommissionens særlige indsatsområde de seneste år og samfundets urimelige forventninger bliver der også 

løbende arbejdet med gennem oplysning af omverden om revisors arbejde. 

 

En virksomhed er oftest drevet af en ledelse på vegne af selskabets investorer. Investorernes engagement i 

virksomheden er kapitalindskydelse, med forventning om et afkast af den investerede kapital. Ledelsens op-

gave, og formål med ansættelse, er at sørge for at afkastet opnås. De to parter er adskilte og investorernes be-

slutninger sker alene på baggrund af beretning fra ledelsen, samt ud fra virksomhedens økonomiske resultat 

og økonomiske stilling. Adskillelsen mellem investoren og forvalteren, giver anledning til en problemstil-

ling. En teori der beskriver denne problemstilling er principal-agent teorien. Ifølge teorien kan agenten (be-

styrelsen/direktionen) udnytte sin større viden om den finansielle situation, til egen vinding på bekostning af 

principalens (kapitalejerens) indsigt og beslutningsgrundlag. Revisor har til formål at udligne denne risiko 

for informations-asymmetri, gennem sit erhverv som uafhængig tredjepart, for at alle informationer om virk-

somhedens finansielle stilling bliver opgjort korrekt og retvisende, samt kommer til ejernes kundskab.14 

 

Med principal-agent teorien bliver vi ledt over i et andet vigtigt område, revisors uafhængighed. Det er es-

sentielt for revisor, at han udøver sin profession med uafhængighed af den reviderede part. Revisors uaf-

hængighed er lovfæstet i det 8.selskabsdirektiv artikel 2215, samt i revisorlovens kapitel 4. Derudover har 

man i Danmark udarbejdet uafhængighedsbekendtgørelsen samt uafhængighedsvejledningen, som indehol-

der detaljeret krav til revisors og revisionsvirksomhedernes uafhængighed. Udover de danske reguleringer af 

uafhængighed, har den danske revisionsbranche, via medlemsskabet af FSR, tilsluttet sig IFAC’s16 Code of 

Ethics for Professional Accountants, som ligeledes giver retningslinjer for regulering af revisors uafhængig-

hed. 

 

Som der fremgår af ovenstående, er der behov for at revisionen bliver udført af en ekstern uafhængig part, 

således at regnskabsbrugerne kan træffe beslutninger ud fra et retvisende grundlag. Revisor kan dog kun af-

give erklæring med høj graf af sikkerhed og ikke en absolut sikkerhed, hvilket afføder anledning til forvent-

ningskløften. 

 
                                                      
13 Brenda Porter, side 197 
14 Elm-Larsen (2013/2014), side 67-81 
15 Direktiv 2006/43/EF, artikel 22. Det nye direktiv er ikke implementeret i dansk ret endnu, hvorfor jeg tager udgangspunkt i det 8. 
selskabsdirektiv. 
16 IFAC, International federation of Accountants som er en uafhængig organisation, hvis formål er at indføre høje krav til kvalitet, 
kontrol, gennemgang samt øvrigt beslægtede opgaver indenfor revision. Under IFAC er organisationen IESAB, International Ethics 
Standards Board for Accountant, der star for udarbejdelsen af Code of Ethics, som er tiltrådt af samtlige af EU’s medlemslande 
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Er der tale om virksomheder som offentligheden har stor tilknytning til eller er særlig afhængig af, er 

spørgsmålet om revisors uafhængighed og samfundet forventninger til revisors arbejde særlig aktuel. Her er 

der pludselig ikke kun en mindre gruppe af interessenter, der tager beslutninger på baggrund af revisionen, 

men en langt større gruppe af interessenter, der agerer på baggrund af virksomhedens regnskab. Det er derfor 

særlig vigtigt, at revisor agere som offentlighedens tillidsrepræsentant i sit arbejde med disse virksomheder, 

og dette skaber behovet for en øget regulering af revisors arbejde med virksomheder af interesse for offent-

ligheden17. 

  

Når revisor afgiver en erklæring med høj grad af sikkerhed, til et hvilket som helst selskab, er han/hun om-

fattet af revisorloven. Det er derfor vigtigt at bemærke, at som hovedregel er revisor underlagt de samme reg-

ler, uanset om det er en PIE eller en ”non-PIE” virksomhed der revideres. I den danske Revisorlov18 er der 

indsat skærpede krav vedrørende et § 21, stk. 3 selskab, disse er angivet nedenfor: 

  

- § 21vedrøende krav i revisionsprotokollatet 

- § 24 vedrørende uafhængighed, herunder selvrevision, efterfølgende ansættelse i virksomheden 

- § 25 vedrørende rotation af underskrivende revisor 

- § 27 krav om udarbejdelse af gennemsigtighedsrapport 

- § 29 vedrørende kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden hvert 6 år 

 

Ud af revisorlovens 64 paragraffer er det kun 5 paragraffer der udgør forskellen om der er tale om en revisi-

on af en § 21, stk. 3. selskab eller et helt almindeligt andet selskab. 

 

Ovenstående er som den danske lovgivning ser ud i dag. Med implementeringen af det nye EU direktiv og 

den nye forordning, vil der givetvis ske en større differentiering mellem reguleringen af en PIE og en ”non-

PIE” virksomhed, hvilke også er bevæggrunden for denne afhandling. 

 
3.3 EU regulering 

Nærværende afsnit vil redegøre for den historiske udvikling i EU’s regulering af revisionsbranchen, samt 

udviklingen af den europæiske definition af PIE, fra definitionens oprindelse til dens nuværende ordlyd. 

Slutteligt gives en redegørelse over formålet med en fælles europæisk regulering af PIE og behovet for den-

ne. 

 

  

                                                      
17 Füchsel mfl. (2010), kapitel 2, side 102 ff. 
18 Lov nr. 468 af 17/06/2008 
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3.3.1 Den europæiske revisorlovs udvikling 
I slutningen af 90’erne og starten af 00’erne, blev der i EU arbejdet intens på en række initiativer, der skulle 

medvirke til at fjerne hindringerne for et fælles kapitalmarked i EU. Der havde op til denne periode alene 

været ganske lidt EU regulering på revisionsområdet. Det eneste revisionsdirektiv, det 8. direktiv fra 1984, 

var meget vagt formuleret og behandlede kun ganske overfladisk revisors kompetencer og uafhængighed, og 

omhandlede hovedsagligt fastlæggelse af minimumskrav til uddannelsen af revisor. Danmark var meget godt 

med på det område, set i forhold til nogle af de øvrige lande, og vi havde ikke problemer med at opfylde kra-

vene i direktivet. 

 

I 1996 udsendte EU Kommissionen en grønbog med titlen: Green Paper – The Role, the Position and the Li-

ability of the Statutory Auditor within the European Union. I forbindelse med udsendelse af grønbogen, var 

der enighed om, at EU burde have en fælles ramme for revisionen og at denne skulle tage udgangspunkt i de 

internationale revisionsstandarder. Det blev senere besluttet at ISA’erne skulle være fælles revisionsstandar-

der i EU. 

 

Senere i 2000 og 2002 fremkom EU Kommissionen med 2 henstillinger (recommendations) om hhv. ”kvali-

tetssikring i forbindelse med lovpligtig revision i EU” og ”revisors uafhængighed”. Disse var et oplæg til 

medlemslandene, og de enkelte lande havde mulighed for at tilrette deres lovgivning til internationale stan-

darder. De enkelte medlemslande var dog ikke retlige forpligtet til at implementere henstillingerne.19 

 

I dansk regi havde Revisorkommissionen i deres arbejde med 2003-loven, taget klart afsæt i EU kommissio-

nens henstilling om revisors uafhængighed, hvilket tydeligt ses i Revisorkommissionens betænkning.20 

 

I takt med udviklingen i revisionsbranchen, fremsatte EU-kommissionen i foråret 2004, et forslag til et helt 

nyt direktiv om lovpligtig revision af års- og koncernregnskaber. Dette direktiv erstattede det gældende 8. di-

rektiv. Direktivet trådte i kraft den 26. juni 2006, og skulle være fuldt implementeret i medlemslandene se-

nest 2 år efter ikrafttrædelse.  Direktivet omtales som det nye 8. direktiv, med det formelle navn: Europapar-

lamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konso-

liderede regnskaber. Direktivet var en videreudvikling af det gamle 8. direktiv og den lovpligtige revision 

blev yderligere styrket ved at indføre ekstra bestemmelser på områder som tavshedspligt, etik og uafhængig-

hed, herudover anvendelse af internationale revisionsstandarder (ISA’er), kvalitetskontrol samt sanktionering 

af revisor. Særligt bestemmelserne omkring uafhængighed og kvalitetskontrol, var en implementering af EU 

kommissionens henstillinger fra 2000 og 2002. 

                                                      
19 Andersen (2000), s. 53- 58. 
20 Revisorkommissionens betænkning nr. 1411: “Revisorlovgivning – Uafhængighed og liberalisering” 
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I kølvandet på den finansielle krise der startede i 2008, har der været stor fokus på, at finde årsagen til kri-

sens opstående. Dette har også været et klart emne hos EU kommissionen, som i oktober 2010 udsendte end-

nu en grønbog med titlen Audit Policy: Lessons from the Crisis. Grønbogen indeholdte 38 spørgsmål om-

handlende hvordan revisionen kunne blive styrket, med henblik på at øge den finansielle stabilitet. Der var 

meget stor opbakning omkring besvarelserne af de 38 spørgsmål og EU kommissionen modtog over 700 

svar, fra en lang række af interessenter.21 På baggrund heraf, udarbejdede EU kommissionen i 2010, et ar-

bejdsdokument/analyse, også kaldet ”Impact Assesment”. Dette arbejdsdokument har været grundstenen i 

Europaparlamentets videre arbejde mod vedtagelse af en forbedret lovgivning, således fortidens fejltagelser 

ikke ville blive gentaget. 

 

I april 2014 vedtog Europaparlamentet det nye direktiv, samt forordningen gældende virksomheder af offent-

lig interesse. Begge har ikrafttrædelsesdato den 16. april 2014. Forordningen har straks retsvirkning i alle 

medlemslande, hvorimod direktivet skal implementeres i medlemslandene senest 2 år efter vedtagelse, hvil-

ket vil sige senest den 17. juni 2016. 

 

3.3.2 Udviklingen af den internationale definition af PIE 
Første gang man i EU lovgivningen ser definitionen på virksomheder af offentlig interesse (Public Interest 

Entities) er i EU henstillingen fra 2002. Her er PIE defineret til: 

 

 Entities which are of significant public interest because of their business, their size, their number of em-

ployees or their corporate status is such that they have a wide range of stakeholders. Examples of such enti-

ties might include credit institutions, insurance companies, investment firms, UCITS22, pension firms and 

listed companies.23 

 

Der blev ikke givet nogen udtømmende liste over hvilke virksomheder, men der blev givet eksempler som 

børsnoterede selskaber, pensionsselskaber, forsikringsvirksomheder og kreditinstitutter. 

 

Definitionen var givet ud fra et ønske om at øge fokus på revisors uafhængighed overfor denne type virk-

somheder. EU lagde op til at medlemslandene skulle indføre regler om rotation af den underskrivende revi-

sor for at imødekomme familiaritetstruslen.24 

 

                                                      
21 Både erhvervslivet, revisionsbranchen, universiteter mfl. 
22 Undertaking for Collective Investment in Transferable Securitiess 
23 Europa-Kommissionens henstilling – ”om revisors uafhængighed”, side 35 
24 Europa-Kommissionens henstilling – ”om revisors uafhængighed”, side 5 
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Senere med vedtagelsen af det nye 8. direktiv i 2006 blev reglerne omkring virksomheder af offentlig inte-

resse skærpet. Der blev nu pligt til at oprette revisionsudvalg/revisionskomité i bestyrelsen, derudover rotati-

on af den underskrivende revisionspartner hvert 7. år, samt at revisionsfirmaernes kvalitetskontrol skærpes 

for revisionsfirmaer med virksomheder af offentlig interesse i klientporteføljen. Selve definitionen af virk-

somheder af interesse for offentligheden blev også lagt fast til følgende ordlyd: 

 

 Virksomheder, der er underlagt en medlemsstats lovgivning og har udstedt omsættelige værdipapirer, der 

er optaget til handel på et reguleret marked i en medlemsstat jf. artikel 4, stk. 1 nr. 14, i direktiv 2004/39/EF, 

kreditinstitutter jf. artikel 1, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF af 20. marts 2000 

om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut samt forsikringsselskaber, jf. artikel 2, stk. 1 

i direktiv 91/674/EØF. Medlemsstaterne kan også bestemme, at andre virksomheder er af interesse for of-

fentligheden, f.eks. virksomheder med særlig offentlig relevans på grund af arten af deres aktiviteter, deres 

størrelse eller medarbejderantal.25 

 

Virksomheder, der var omfattet af den sidste del af definitionen, skulle alene vurderes i national sammen-

hæng. Efter EU-Kommissionens store arbejde i perioden 2008-2014 blev der den 16. april 2014 vedtaget et 

nyt direktiv, Directive 2014/56/EU of the European Parlament and of The Council of 16 April 2014. Dette 

direktiv erstatter det 8. selskabsdirektiv. Direktivet trådte i kraft den 16. juni 2014, og medlemslandene skal 

indarbejde ændringerne fra direktivet i deres lovgivning senest 2 år herfra. Definitionen af virksomheder af 

interesse for offentligheden hedder herefter: 

 

Virksomheder af interesse for offentligheden:26 

a) Virksomheder, der er underlagt en medlemsstats lovgivning og har udstedt omsættelige værdipapi-

rer, der er optaget til handel på et reguleret marked i en medlemsstat i den i artikel 4, stk. 1, nr. 14, i 

direktiv 2004/39/EF anvendte betydning 

b) Kreditinstitutter som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2013/36/EU, og som ikke er omhandlet i artikel 2 i nævnte direktiv 

c) Forsikringsselskaber som defineret i artikel 2, stk. 1, i direktiv 91/674/EØF, eller 

d) Virksomheder, som af medlemsstaterne er udpeget som virksomheder af interesse for offentligheden, 

f.eks. virksomheder med særlig offentlig relevans på grund af arten af deres aktiviteter, deres stør-

relse eller antallet af medarbejdere 

 

                                                      
25 Direktiv 2006/43/EF, artikel 2, pkt. 13 
26Direktiv 2014/56/EU, artikel 2, pkt.. 13 
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Udover at definitionen er blevet delt op i punkter, er den væsentligste ændring at pkt. b har ændret lovvalg 

fra Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF af 20. marts 2000, til nu at definere kreditinstitutter 

ud fra Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU, som omhandler adgang til at udøve virksomhed 

som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber. I dette direktiv henviser artikel 

3, stk. 1, nr. 1 til artikel 4. stk. 1, nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013. I sidstnævnte forordning bliver kredit-

institut defineret som: ”en virksomhed, hvis aktivitet består i fra offentligheden at tage imod indskud eller 

andre midler, der skal tilbagebetales, samt i at yde lån for egen regning.”27 

 

Som det ses af afsnittet har den europæiske definition af PIE ikke ændret sig væsentligt siden sin oprindelse i 

EU henstillingen fra 2002, når man ser bort fra præciseringen af lovvalg, der underlægger de enkelte virk-

somhedstyper. Der har helt fra definitionens oprindelse været et klart formål med definitionen, nemlig et øn-

ske om at øge revisors uafhængighed. 

 

3.3.3 Hensigten med en fælles europæisk PIE definition 
Revisors erhverv som en uafhængig tredjepart har altid været fundamental. Det er utvivlsomt også derfor re-

visors uafhængighed altid har været et bærerende element i reguleringen. 

  

Som noget nyt i revisionsbranchen havde EU henstillingen i 2002 en ”principle-based approach”, hvilket vil 

sige, at revisor/revisionsvirksomheden skulle have fokus på de forventninger offentligheden/brugerne havde 

til revisionen. Revisor skulle i sit arbejde vurdere trusler mod uafhængigheden og sætte ind med sikkerheds-

foranstaltninger, som kunne reducere disse. 

 

Under henstillingen omkring revisors uafhængighed, punkt B. særlige omstændigheder, nr. 10 ledende med-

arbejdere der har arbejdet for klienten i længere tid, henstiller EU kommissionen således: 

 

1. Trust or familiarity threats may arise where certain members of the Engagement Team work regularly and 

for a long period of time on an Audit Client engagement, particularly where Public Interest Entity Clients 

are concerned. 

 

2. To mitigate these threats where the audit of a Public Interest Entity is concerned, the Statutory Auditor is 

required: 

(a) As s minimum to replace the Key Audit Partners of the engagement Team (including the Engagement 

Partner) within 7 years of appointment to the Engagement Team. The replaced Kay Audit Partners 

                                                      
27 Forordning (EU) nr. 575/2013, artikel 4, stk. 1. nr. 1 
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should not be allowed to return to the Audit Client engagement until at least a two years period has 

elapsed since the date of their replacement; and 

(b) To consider the independence risk witch may arise in relation to the prolonged involvement of other 

Engagement Team members, and to adopt appropriate safeguards to reduce it to an acceptable lev-

el. 

 

For at styrke uafhængigheden og i særdeleshed offentlighedens oplevelse af revisors uafhængighed, blev der 

indført tvungen rotation af den underskrivende revisor i det nye 8. direktiv, hvilket var en implementering af 

henstillingen fra 2002. Disse regler var specielt møntet på PIE virksomheder, da de blev betragtet som særlig 

betydningsfulde for samfundet. 

 

Problemstillingerne omkring offentlighedens oplevelse af revisors uafhængighed blev igen aktuel i EU 

Kommissionens arbejde med grønbog i 2010 samt gennem udarbejdelse af Impact Assesment. 

 

I Impact Assesment nævnes 3 trusler mod uafhængigheden;  

- levering af ikke-revisionsydelser 

- den reviderede enhed vælger og betaler for revisionen 

- familiær trussel 28 

 

Kommissæren fremhæver også i Impact Assesment, at de gældende regler om partner-rotation og ikke firma-

rotation medfører, at der ligger et pres på en indkomne partner for ikke at miste kunden, og henviser til at en 

nyligt foretaget undersøgelse viser at: ”as an other proffessions, auditors want to advance in their chosen 

profession which ofte means keeping the client happy and growing their business.”29 

 

Igen er der særlig fokus på revisors uafhængighed. Selvom branchen måske synes at der bliver lagt meget 

vægt på kvalitetssikring af uafhængighedsreglerne, så må man huske på, at det netop med den principle-

based approach, er offentligheden/regnskabsbrugernes syn på sagen udslagsgivende. Hvis omverdenen synes 

der er et problem, så vil der de facto være behov for regulering. 

 

Definitionen af PIE har været fastlagt i mange år. EU Kommissionen har ikke haft store problemer med, at 

udpege de virksomheder der har en særlig betydning for samfundet, og herigennem også har brug for ekstra 

overvågenhed. Det har derimod vist sig, at den største udfordring ligger i, at finde en regulering der afdækker 

                                                      
28 Impact Assessment, side 10, figur 2 
29 Impact Assessment, side 18, første afsnit 
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problemstillingen omkring revisors uafhængighed på en sådan måde, at omverdenen føler sig sikker i revi-

sors egenskab af offentlighedens tillidsrepræsentant. 

 

3.4 Dansk PIE definition 

Dette afsnit vil redegøre for den historiske udvikling af den danske revisorlov, samt udviklingen af den dan-

ske definition af virksomheder af interesse for offentligheden, fra definitionens fødsel til dens nuværende 

ordlyd og til slut fremkomme med de problemstillinger, der knytter sig til den eksisterende definition. 

 
3.4.1 Revisorlovens historiske udvikling 
Den første revisorlov kom i Danmark i 1909. Denne lov kom i kølvandet på skandalen omkring justitsmini-

ster Albertis bedragerier.30 Loven stod for indførelsen af en autoriseret revisorstand, som i høj grad mangle-

de, da Albertis begik sit bedrageri i 1908. 

 

I perioden fra 1930 - 1992 kom flere nye love og ændringer hertil. Lovene handlede mest om revisors ud-

dannelse, sikring af uafhængighed og revisors ansvar. 

 

Efter endnu en erhvervsskandale, Nordisk Fjers krak i 1991, bad Erhvervsministeren i 1993 Revisorkommis-

sionen om, at foreslå en ny revisorlov med skærpede krav. Loven gennemførtes i 1994 og havde udover tid-

ligere indhold, også stor fokus på revisors samfundsmæssige rolle.  Det var også med 1994-loven at begrebet 

”offentlighedens tillidsrepræsentant” blev introduceret. 31 

 

I løbet af 90’erne blev revisorerhvervet præget af international regulering, specielt igennem EU reguleringen. 

I 2003 skete der, ved ikrafttrædelse af lov nr. 302 af 30. april 2003 om statsautoriserede og registrerede revi-

sorer, en modernisering af den danske revisorlov. Indtil 2003 var lovgivningen omkring revisor opdelt i hhv. 

lov om statsautoriseret revisorer og lov om registrerede revisorer, men nu blev loven samlet i én fælles lov-

givning. 

 

Der skete en modernisering af den dagældende lovgivning, med klart afsæt i EU kommissionens henstilling 

om kvalitetskontrol og revisors uafhængighed der var vedtaget i 2001 og 2002. Ved vedtagelse af loven var 

den danske revisorlov tilpasset de strammere internationale krav. 

 

                                                      
30 Langsted, Andersen, Kiertzner (2013), s. 214 - 216 
31 Økonomi- og Erhvervsministeriet, ”Ny revisorlov” 
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Arbejdet med udformningen af loven var lagt hos Revisorkommissionen, som kom med betænkning nr. 

1411- Revisorlovgivning – uafhængighed og liberalisering, i januar 2002, hvilket var et samlet lovforslag 

med bemærkninger. 

 

Revisorkommissionen skrev i deres betænkning til 2003-revisorloven: 

 

      ”Tavlen skal viskes ren efter 100 års vanetænkning, og reglerne indrettes efter den model, der udstikkes i 

EU-henstillingen. Det kan være vanskeligt at omstille tankerne på denne måde – men det er Revisorkommis-

sionens overbevisning, at det nu foreliggende lovforslag er opbygget på en måde, der opleves som rigtig og 

direkte - og fremfor alt, som en regulering, hvis metodik vil kunne holde i mange år.”32 

 

Allerede i 2006 vedtog Europaparlamentet en ny lov. Dette var det nye 8. direktiv, nærmere beskrevet i af-

snit 3.3.1. Det betød at Revisorkommissionen igen skulle i arbejdstøjet og den danske revisorlov skulle til-

passes de nye europæiske krav. 

 

I Revisorkommissionens betænkning ”Revisorlovgivning – I internationalt perspektiv”33, udgivet i oktober 

2006, gav Revisorkommissionen forslag og overvejelser vedrørende de områder, som det nye 8. direktiv 

havde fremlagt. Dette var blandt andet områder som revisionskomitéer, uddannelse, efteruddannelse, etiske 

regler, revisors omdømme og revisors uafhængighed. 

 

Kommissionen foreslog i deres betænkning, at anvendelsesområdet i revisorloven alene skulle omfatte er-

klæringsafgivelse med sikkerhed. Dette var et par organisationer betænkelige over, da de ikke mente at bru-

gerne af erklæringerne ville vide om en erklæringsafgivelse var omfattet af reglerne om fx disiplinærsyste-

met og revisorernes forsikringsordning. Revisorkommissionen blev herefter bedt om at komme med et alter-

nativt forslag og supplerede herefter med bestemmelser over anden erklæringsafgivelse, således at forbru-

gerhensynet blev iagttaget.34 

 

Lovforslaget blev herefter væsentligt udbygget i forhold til den tidligere lov fra 2003 og med væsentlig flere 

paragraffer.35 Den nye lov bygger videre på de principper og bestemmelser der allerede kendtes fra den gam-

le lov. Den 17. juni 2008 blev den nye revisorlov vedtaget og er fortsat gældende i dag. 

 

  

                                                      
32 Revisorkommissionens betænkning nr. 1411, “Revisorlovgivning – Uafhængighed og liberalisering”, side 11 
33 Revisorkommissionens betænkning nr. 1478 – ”Revisorlovgivning i internationalt perspektiv”, 
34 Lovforslag 2007/2 LSF 120 
35 I den gamle lov af 2003 var der samlet 33 paragraffer, hvorimod der i 2008-loven er hele 64 paragraffer. 
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3.4.2 Udviklingen af den danske definition af PIE 
I revisorkommissionens betænkning til 2003-loven, havde kommissionen diskuteret EU-henstillingens oplæg 

til en rotationsbestemmelse. For det første, var spørgsmålet om hvilken personkreds der ville blive omfattet 

af reglerne, endnu ikke var færdigdiskuteret på EU plan. For det andet, var man i kommissionen ikke be-

kendte med, at der havde været sager af betydning, hvor det var blevet påvist, at revisor havde foretaget be-

vidst forkert eller mangelfuld revision hos en kunde, der havde været i porteføljen i en lang periode. Og for 

det tredje mente kommissionen, at kostbar viden ville gå tabt ved tvungen rotation. På baggrund af disse for-

hold ville kommissionen henstille til, at der ikke kom lovgivning om tvungen rotation, men at der i stedet 

skulle indsættes en bemyndigelse til, at Erhvervsstyrelsen kunne udstede en bekendtgørelse om intern rotati-

on.36 

 

I regeringens endelige lovforslag, blev der dog sat en paragraf ind om intern rotation og det blev præciseret, 

at man ønskede at imødegå EU-henstillingen. Det var i overensstemmelse med EU-henstillingen, særligt be-

tydningsfulde virksomheder, herunder virksomheder opgjort efter størrelse, der blev omfattet af rotationsreg-

lerne. 

 

I april 2003 blev den endelige lov vedtaget, som på mange måder, udover ovenstående, lignede Revisor-

kommissionens forslag. Det er i denne lov37, man for første gang så en definition af virksomheder af offentlig 

interesse. Definitionen var alene bestemt for rotationsreglerne og var et resultat af et ønske om at imøde-

komme EU-henstillingen. 

 

Virksomheder af offentlig interesse blev i 2003-loven reguleret i § 10, stk. 2. 

§ 10. Stk. 2. Revisionsvirksomheder, der reviderer de i 3.-5. pkt. omhandlede virksomheder, skal sikre, at den 

eller de revisorer, der underskriver revisionspåtegningen, udskiftes for en periode af mindst 2 år senest 7 år 

efter, at de er udpeget til opgaven. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte, at den i 1. pkt. omhandlede 

udskiftning skal finde sted med kortere tidsinterval. Følgende virksomheder er omfattet af bestemmelsen, ind-

til de ikke længere opfylder kriterierne: Børsnoterede selskaber, statslige aktieselskaber, virksomheder, der 

er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, samt virksomheder, der i to på hinanden følgende regnskabsår opfylder 

to eller flere af følgende kriterier:  

1) En medarbejderstab på 2.500 personer,  

2) en balancesum på 5 mia. kr. eller  

3) en nettoomsætning på 5 mia. kr.  

 
                                                      
36 Revisorkommissionens betænkning nr. 1411, “Revisorlovgivning – Uafhængighed og liberalisering”, s. 124 ff. 
37 Lov nr. 302 af 30/04/2003 
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I kølvandet på Peter Brixtoftes Farum-skandale nedsatte regeringen den 7. maj 2003 udvalget om den kom-

munale revision. Det var udvalgets opgave at komme med en betænkning til ændring af reglerne for kommu-

nal revision, herunder den kommunale revisors uafhængighed. Indtil da, havde der ikke været krav om at de 

kommunale revisorer skulle være uddannet til registrerede eller statsautoriserede, men at de alene behøvede 

at være ”sagkyndige” i revision af kommunale regnskaber. 

 

Udvalget fandt, at reguleringen af revisors uafhængighed i revisorloven kunne bruges. I revisorloven fremgår 

at reglerne om uafhængighed får direkte virkning for revisor, og at revisor er forpligtet til at overholde reg-

lerne for uafhængighed. De samme regler gælder ikke for den kommunale revisors uafhængighed. De kom-

munalretlige grundsætninger om revisors uafhængighed har ikke direkte virkning for revisor, men alene for 

kommunalbestyrelsen.38 

 

Udvalget fandt herunder, at et krav om rotation kunne styrke tilliden til den kommunale revisors uafhængig-

hed. Kommuner og regioner var ikke, som udgangspunkt, omfattet af EU definitionens, men man kunne 

medtage disse som en national tilføjelse. Udvalget mente, at kommuner og regioner i dansk regi måtte udgø-

re virksomheder af offentlig interesse. Herved anbefalede udvalget, at der blev indført krav til blandt andet 

intern rotation for kommuner og regioner, svarende til revisorlovens krav.39 

 

Udvalget sluttede arbejdet i 2006 og efterfølgende40 blev der i § 10, stk. 2, 3. pkt., efter »statslige aktiesel-

skaber,« indsat »kommuner, kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, regioner,«. 

Kommuner, regioner og kommunale fællesskaber var omfattet fra den 1. januar 2012. 

 

I april 2006 blev det nye 8. selskabsdirektiv om lovpligtig revision vedtaget i EU. Dette afstedkom, at den 

danske revisorlov igen skulle tilrettes, for at følge de europæiske standarder. Erhvervsstyrelsen anmodede 

endnu en gang Revisorkommissionen om, at komme med et oplæg til ændringer af revisorloven. 

 

I forbindelse med enkelte tilretninger i RL § 10 vedrørende rotation, blev der fra Revisorkommissionen lagt 

op til en opsplitning af § 10, således at definitionen blev flyttet til § 10a. Revisorkommissionen fandt derud-

over at: 

 

      ”…den oplistning, der findes i den gældende revisorlovs § 10, stk. 2, fuldt ud lever op til direktivets be-

stemmelse. Kommissionen finder endvidere, at den omhandlende oplistning er den rigtige måde at håndtere 

begrebet på.”41   

                                                      
38 Betænkning nr. 1487 - Kommunal og regional revision - Sagkundskab, uafhængighed og tilsyn hermed, afsnit 2.1 
39 Betænkning nr. 1487 - Kommunal og regional revision - Sagkundskab, uafhængighed og tilsyn hermed, afsnit 3.1.5 
40 I Lov nr. 510 af 06/06/2007 
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Kommissionen lagde derfor op til, at der ikke ville blive ændret yderligere i definitionens indhold. 

 

Som nævnt i foregående afsnit, blev kommissionen anmodet om at udarbejde et alternativ forslag til ændring 

af revisorloven. Revisorlovens omfang blev herefter væsentligt udbygget. Dette betød imidlertid også at den 

gamle § 10, stk. 2, der regulerede virksomheder der var underlagt rotationskrav, nu blev flyttet til § 21, stk. 

3. Der skete også en ændring i definitionens indhold vedrørende virksomheder underlagt tilsyn af Finanstil-

synet, idet forsikringsformidlere og investeringsrådgivere ikke længere var omfattet, da de alene var under-

lagt et adfærdstilsyn og ikke et solvenstilsyn af Finanstilsynet. Man så det derfor ikke nødvendigt, at de skul-

le være omfattet af de skærpede krav til revisors uafhængighed. 

 

2008-loven blev vedtaget uden ændringer til det fremlagte lovforslags § 21. stk. 3 og den danske definition af 

virksomheder af offentlig interesse fremgår nu af revisorlovens § 21. stk. 3. 42 

 

§ 21. stk. 3. Følgende virksomheder er omfattet af stk. 1, indtil de ikke længere opfylder kriterierne: 

1) Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-land eller et EØS-

land, 

2) statslige aktieselskaber, 

3) kommuner, kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, og regioner, 

4) virksomheder, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, bortset fra virksomheder, der er omfattet af lov om 

forsikringsformidling, og virksomheder, der er omfattet af kapitel 20 a (investeringsrådgivere) i lov om fi-

nansiel virksomhed, og 

5) virksomheder, der i 2 på hinanden følgende regnskabsår overstiger to eller flere af følgende kriterier: 

a) En medarbejderstab på 2.500 personer, 

b) en balancesum på 5 mia. kr. eller 

c) en nettoomsætning på 5 mia. kr. 

 

I EU’s 8. direktiv43 blev der også lagt op til, at virksomhederne omfattet af PIE definitionen, skulle have et 

revisionsudvalg. Revisorkommissionen skriver i deres betænkning, at de er enige med EU Kommissionen, 

når der ses på de store virksomheder. Men da man i Danmark har en del mindre virksomheder, der er omfat-

tet af definitionen, vil det ikke være en god løsning at underlægge alle selskaber krav til oprettelse af revisi-

onsudvalg. Derfor lagde Revisorkommissionen op til, at man udnyttede EU direktivets mulighed for at und-

                                                                                                                                                                                
41 Revisorkommissionens betænkning nr. 1478 – ”Revisorlovgivning i internationalt perspektiv”, side 101 
42 lov nr. 468 af 17. juni 2008 
43 Direktiv 2006/43/EF 
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tage visse virksomheder disse krav.44 Dette synspunkt erkendte Erhvervsstyrelsen sig enig i, og der er i revi-

sorlovens kapitel 8: ”revisionsudvalg”, under § 31 indsat en bestemmelse om dette. 

 

Efter vedtagelse af 2008-loven er der sket enkelte tilrettelser. Nedenfor ses de ændringer der har vedrørt RL 

§ 21, stk. 3, siden loven trådte i kraft i 2008: 

 

I 2012 blev der tilført en undtagelse til lovens pkt. 4. af bemærkningerne til lovforslaget, står der at med 

virkning fra den 1. juli 2010 blev pantebrevsselskaber underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Dette var alene med 

henblik på, at lave større gennemsigtighed for handel med pantebreve, samt at give overblik over markedets 

aktører. Da pantebrevsselskaber kun var underlagt adfærdstilsyn hos Finanstilsynet, i lighed med virksomhe-

der omfattet af lov om forsikringsformidling og investeringsrådgivere, man mente derfor heller ikke, at de 

også skulle være omfattet af de skærpede krav til revisors uafhængighed.45 

 

Det blev derfor vedtaget ved lov46 at man skulle lade pantebrevselskaber udgå af definitionen i § 21, stk. 3, 

nr. 4, hvorfor der efter »virksomheder, der er omfattet af lov om forsikringsformidling« blev indsat »virk-

somheder, der er omfattet af lov om pantebrevsselskaber«. 

 

Igen i 2014 blev der ændret i lovens pkt. 4. Denne gang var det betalingstjenestevirksomheder mv. der blev 

undtaget fra bestemmelserne i RL § 21, stk. 3. Det var med begrundelse i, at disse typer af virksomheder, li-

gesom pantebrevsselskaber, forsikringsformidlere og investeringsrådgivere, også kun er undergivet et ad-

færdstilsyn og ikke et solvenstilsyn, samt at der ikke er samme offentlige interesse for disse virksomheder, i 

modsætning til banker og forsikringsselskaber.47 

 

Undtagelsen blev vedtaget ved lov48, hvor der i revisorlovens § 21, stk. 3 efter »virksomheder, der er omfat-

tet af lov om pantebrevsselskaber« blev indsat »virksomheder, der er omfattet af kapitel 3 eller § 39 p i lov 

om betalingstjenester og elektroniske penge«. 

 

Lovens ordlyd er i dag: 

 

§ 21. stk. 3. Følgende virksomheder er omfattet af stk. 1, indtil de ikke længere opfylder kriterierne: 

                                                      
44 Revisorkommissionens betænkning nr. 1478 – ”Revisorlovgivning i internationalt perspektiv”, s. 163ff. 
45 Lovforslag 2012/1 LSF 26 
46 Lov nr. 1232 af 18/12/2012, § 2 
47FSR Faglig nyhed d. 25/10-2013 - Ny undtagelse på vej vedrørende definitionen af Public Interest Entities i revisorloven 
  
48 Lov nr. 403 af 28/04/2014, § 20 
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1) Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-land eller et EØS-

land, 

2) statslige aktieselskaber, 

3) kommuner, kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, og regioner, 

4) virksomheder, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, bortset fra virksomheder, der er omfattet af lov om 

forsikringsformidling, virksomheder, der er omfattet af lov om pantebrevsselskaber, virksomheder, der er 

omfattet af kapitel 3 eller § 39 p i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, og virksomheder, der er 

omfattet af kapitel 20 a (investeringsrådgivere) i lov om finansiel virksomhed, og 

5) virksomheder, der i 2 på hinanden følgende regnskabsår overstiger to eller flere af følgende kriterier: 

a) En medarbejderstab på 2.500 personer, 

b) en balancesum på 5 mia. kr. eller 

c) en nettoomsætning på 5 mia. kr. 
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3.4.3 Problemstillinger i den danske definition 
Den danske definition blev implementeret på baggrund af EU’s henstilling om revisors uafhængighed i 2002.  

Definitionen var ikke udtømmende beskrevet fra EU’s side og man havde i Danmark lagt sig tæt op af EU’s 

eksempler, med ekstra tilføjelser som statslige aktieselskaber og virksomheder underlagt størrelseskriterier-

ne. Danmark tilsluttede sig i 2003 EU’s henstilling om at øge revisors uafhængighed via indførsel af partner-

rotationsreglerne. Den danske definition har efterfølgende undergået en større udvikling. Nedenfor ses tids-

oversigt over ændringer i den danske definition. 

 
Figur 2 - Tidslinje over ændringer i RL § 21 stk. 3 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det er næppe en tilsnigelse at sige, at tilføjelsen af kommuner, regioner og § 60-selskaber i 2007 i definitio-

nen, var i mangel på brugbar regulering i anden lovgivning. Indførslen skete ud fra et ønske om, at øge uaf-

hængigheden af revisionen for disse typer af virksomheder. 

 

Man havde i dansk regi medtaget alle selskaber der var underlagt tilsyn af finanstilsynet, for at kreditinstitut-

ter og forsikringsselskaber blev en del af definitionen. Man havde ikke tænkt over, at gruppen af virksomhe-

der som finanstilsynet havde under tilsyn var foranderlig og hver gang der blev ændret i virksomheder som 

Tid

1. definition af virksomheder af offentlig interesse April 2003
2003-loven

Tilføjelse af kommuner, regioner og § 60-selskaber Juni 2007

Implementering af det nye 8. direktiv i 2008-loven
Undtagelse til pkt. 4: bortset fra forsikringsselskaber og Juni 2008

investeringsrådgivere

Undtagelse til pkt. 4: bortset fra pentebrevsselskaber December 2012

Undtagelse til pkt. 4: bortset fra betalingstjenester og April 2014
elektroniske penge
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blev underlagt tilsyn, så blev de også omfattet af rotationsreglerne. Der har derfor siden definitionens oprin-

delse været en del tilretninger, da man ikke ønskede at ramme selskaber, hvor man ikke vurderede behov for 

yderligere regler, end de regler der var gældende i den almindelige del af revisorloven. 

 

Den danske definition af virksomheder af offentlig interesse har frem til i dag opfyldt sit formål til fulde. Re-

visors uafhængighed er blevet skærpet gennem rotationsreglerne som de danske § 21, stk. 3 selskaber er un-

derlagt. Den danske definition er dog under pres, da definitionen primært har været formuleret på baggrund 

af ønske om rotationsreglerne. Når EU nu udbygger lovgivningen for PIE virksomheder, vil det medføre 

konsekvenser for alle de virksomheder der er omfattet, hvilket kan være uhensigtsmæssigt for nogle af de 

danske virksomheder der alene er underlagt på baggrund af den danske præmis om ønsket partnerrotation. 

 

3.5 Delkonklusion 

Af kapitel 3 kan det udledes, at den europæiske definition af PIE er forholdsvis ung. Den første definition 

kom i EU henstillingen om uafhængighed i 2002. I Danmark blev definitionen af virksomheder af offentlig 

interesse indført med 2003-loven. Dette var et resultat af et dansk ønske om, at tilpasse sin lovgivning til EU 

henstillingen om uafhængighed, særligt gennem indførslen af rotation af den underskrivende revisor. 

 

Den danske definition var allerede fra ”fødsel”, en udvidet udgave af EU’s definition.  Erhvervsstyrelsen 

mente at flere virksomheder, i dansk regi, også var af særlig offentlig interesse og derfor skulle underlægges 

de særlige regler om partnerrotation, samt øget krav til revisionsvirksomhederne. 

 

Det var ikke Revisorkommissionens anbefalinger at indføre partnerrotation. De skrev i deres overvejelser, at 

man ikke så, der var grundlag for at indføre en sådan bestemmelse, da der ikke var nok viden om det rent 

faktisk havde en indvirkning på uafhængigheden.49 Da Revisorkommissionen ikke mente, at der skulle indfø-

res partnerrotationsregler, havde de derfor ikke taget stilling til definitionen af virksomheder af offentlig inte-

resse i deres betænkning. 

 

Frem til 2006 var EU-reguleringen alene bygget på en meget løs formulering, alene med eksempler på virk-

somheder af offentlig interesse, hvorimod man i Danmark havde taget stilling til, hvilke konkrete virksom-

hedstyper der i dansk lovgivning ansås som virksomheder af offentlig interesse. 

 

I 2006 trådte det nye 8. direktiv i kraft. Her var for første gang angivet en definition af PIE direkte i lovgiv-

ningen. Denne definition var lig med definitionen i EU’s henstilling omkring uafhængighed fra 2002. Ud-

                                                      
49 Revisorkommissionens betænkning nr. 1478 – ”Revisorlovgivning i internationalt perspektiv”, s. 130 
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over den konkretiserede definition af PIE virksomheder, der nu var lovfæstnede og ikke alene givet som en 

henstilling, var der nu også krav til at virksomhederne skulle have revisionsudvalg i bestyrelsen, den ledende 

revisionspartner skulle udskiftes hvert 7. år og der blev stillet større krav til revisionsfirmaernes kvalitetskon-

trol.  Ser man udelukkende på disse forhold, var det lovfæstnelse af de tanker der lå i henstillingen fra 2002. 

 

I 2008 blev den danske revisorlov tilrettet med de ændringer der afstedkom af det nye 8. direktiv, samt med 

indførelse af undtagelser af visse virksomhedstyper underlagt tilsyn af finanstilsynet. Den danske definition 

indeholdt stadig flere virksomhedstyper end EU definitionen. Den danske lovgivning imødekom EU’s nye 

regler angående revisionsudvalg, ved at benytte sig af den memberstate option der lå i at undtage specifikke 

virksomhedstyper. Man mente at mange små danske virksomheder pga. deres størrelse kun havde en lille be-

styrelse, samt at man i dansk lovgivning, via bestemmelser for bestyrelsen, allerede tilgodeså en stor del af 

de opgaver revisionsudvalgene skulle varetage. 

 

Der har efter vedtagelse af 2008-loven været tilrettelser i lovens § 21, stk. 3, punkt 4. vedrørende virksomhe-

der underlagt tilsyn af finanstilsynet, da man ikke har ønsket, at de virksomheder der alene var underlagt ad-

færdstilsyn, skulle omfattes af de strammere regler for PIE virksomheder. 
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KAPITEL 4 - THE REFORM OF STATUTORY AUDIT 

Med udspring i EU Kommissionens udsendelse af grønbogen ”Audit policy: Lessons from the Crises” i 2010, 

ønskede man i EU at reformere den lovpligtige revision. Dette var på baggrund af, at EU Kommissionen 

havde oplevet en tvivl blandt investorer om troværdigheden og pålideligheden af de reviderede regnskaber 

for banker, andre finansielle institutioner og børsnoterede selskaber, særligt på baggrund af den finansielle 

krise. 

 

Tvivlen var ifølge EU Kommissionen opstået på baggrund af: 

 

- En for stor fortrolighed mellem selskabets ledelse og dets revisionsfirma, hvilket kan øge risikoen 

for interessekonflikter og trusler mod revisors uafhængighed 

- Fund af mangler og i nogle tilfælde ukorrekte angivelser i revisionspåtegninger 

- Stor dominans af ”top fire” revisionsfirmaer på markedet 

 

EU Kommissionen ønskede med den nye reform, at sikre en forbedret revisionskvalitet og genoprette inve-

storernes tillid til de finansielle oplysninger. Dette ønskede man at opnå gennem: 

 

- Yderligere præcisering af den lovpligtige revisors rolle 

- Styrke uafhængigheden og den professionelle skepsis fra revisor 

- Lette grænseoverskridende levering af revisionsydelser i EU 

- Bidrage til et mere dynamisk revisionsmarked i EU 

- Forbedre tilsynet med revisorer og koordineringen af tilsyn i EU50 

 

Der har i EU Kommissionens arbejde med reformen været speciel fokus på PIE virksomhederne, hvilket ty-

deligt ses af ændringerne gennem forordningen og i direktivet. 

 

4.1 Vedtagelse af nyt direktiv 

Udover den mindre ændring i artikel 2. nr. 13, se afsnit 3.3.2, sker der ganske omfattende omskrivning af he-

le kapital X, der omhandler de særlige bestemmelser for PIE virksomheder. 

 

Der er blandt andet sket en ganske omfattende præcisering af revisionsudvalgets opgaver. Teksten markeret 

med fed er yderligere krav der fremgår af det nye direktivs kapitel X, pkt. 6. 

 
                                                      
50 European Commission - Reform of the EU Statutory Audit Market – “Frequently Asked Questions” 



 34

Pkt. 6. Uden at det berører det ansvar, der påhviler medlemmerne af bestyrelsen, direktionen eller tilsynsor-

ganet eller andre medlemmer udnævnt af den reviderede virksomheds generalforsamling, indgår det blandt 

revisionsudvalgets opgaver: 

 

a) at underrette bestyrelsen eller tilsynsorganet i den reviderede virksomhed om resultatet af den lov-

pligtige revision og forklare, hvordan den lovpligtige revision bidrog til regnskabsaflæggelsens in-

tegritet, og hvad revisionsudvalgets rolle var i den proces  

b) at overvåge regnskabsaflæggelsesproceduren og fremsætte henstillinger eller forslag til at sikre inte-

griteten  

c) at overvåge, om virksomhedens interne kvalitetskontrol- og risikostyringssystemer, og i givet fald dens 

interne revision, fungerer effektivt med hensyn til regnskabsaflæggelsen i den reviderede virksom-

hed, uden at krænke dens uafhængighed  

d) at overvåge den lovpligtige revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, navnlig udførel-

sen heraf, idet der tages hensyn til den kompetente myndigheds resultater og konklusioner i hen-

hold til artikel 26, stk. 6, i forordning (EU) nr. 537/2014  

e) at kontrollere og overvåge revisorers eller revisionsfirmaers afhængighed i overensstemmelse med 

dette direktivs artikel 22, 22a, 22b, 24a og 24b samt artikel 6 i forordning (EU) nr. 537/2014, og 

navnlig hensigtsmæssigheden ved udførelsen af ikkerevisionsydelser for den reviderede virksom-

hed, jf. artikel 5 i nævnte forordning  

f) at være ansvarlig for proceduren for udvælgelse af revisorer eller revisionsfirmaer og indstille revi-

sorer eller revisionsfirmaer til udpegelse i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 

537/2014, medmindre artikel 16, stk. 8, i forordning (EU) nr. 537/2014 finder anvendelse   

 

Af de væsentligste præciseringer kan det fremhæves, at det nu er blevet revisionsudvalgets opgave, at rap-

portere til bestyrelse eller tilsynsorgan om revisors rolle i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Revisions-

udvalget skal også kontrollere, at revisor ikke leverer forbudte ikke-revisionsydelser, samt kontrollere revi-

sors uafhængighed overfor den reviderende virksomhed. Revisionsudvalget skal også have større indflydelse 

på valg af revisor. 

 

Europa-Parlamentet lægger herved op til, at revisionsudvalget skal være en større aktør i virksomhedens 

regnskabsaflæggelsesproces. Herunder have større ansvar som kontrollant mellem virksomheden og revisor, 

særligt vedrørende revisors uafhængighed. Direktivet skal implementeres i dansk lovgivning inden den 16. 

juni 2016. 
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4.2 Vedtagelse af ny forordning 

I forbindelse med EU-Kommissionens arbejde med grønbogen, fandt de at udførslen af den lovpligtige revi-

sion af virksomheder af offentlig interesse kunne forbedres. De fandt det nødvendigt at fastlægge mere detal-

jeret regler for at opnå en højere kvalitet, samt at revisorer og revisionsfirmaer skulle underlægges strengere 

krav, for at opnå en større grad af uafhængighed. På baggrund af dette, mente EU-Kommissionen, at der var 

behov for udarbejdelse af en særskilt retsakt for PIE virksomheder, for at sikre en konsekvent harmonisering 

og ensartet anvendelse af reglerne i hele EU.51 

 

Der er med baggrund i ovenstående, blevet vedtaget en forordning, alene omhandlende PIE virksomheder, 

som har til opgave at sikre revisors uafhængighed og styrke revisionens kvalitet.52 Hovedelementerne i denne 

forordning er: 

 

- Obligatorisk firmarotation 

- Obligatorisk revisionsudbud 

- Forbud mod visse ikke-revisionsmæssige ydelser og loft på70 % 

- Revisors rapportering 

 

Obligatorisk firmarotation 

I kommentarerne til forordningen står der, at dets formål blandt andet er at sikre revisors/revisionsfirmaets 

uafhængighed.53 Dette gøres gennem indførsel af tvungen firmarotation, for at forhindre risikoen for familiær 

stilling. Rotationen skal ske ved åbne obligatoriske udbud, eller udpegelse af mere end én revisor eller mere 

end ét revisionsfirma. I forordningens artikel 17, fremgår de nærmere regler om revisionsopgavens varighed. 

 

Ifølge hovedreglen i artikel 17, stk. 1 må en revisionsopgave have en maksimal varighed på 10 år, hvorefter 

revisionsfirmaet skal rotere af og må ikke revidere virksomheden, i en efterfølgende periode på 4 år.54 Der er 

dog mulighed for at forlænge perioden, så den højest udgør 20 år55, hvis revisionsopgaven sendes i udbud ef-

ter nærmere fastlagte kriterier efter den første periode.56 Der er også mulighed for at forlænge aftaleperioden 

til højest 24 år, hvis der er to revisionsfirmaer der varetager revisionsopgaven efter den første periode, en så-

kaldt joint audit.57 

 

                                                      
51 Forordning (EU) nr. 537/2014, pkt. 5 
52 Forordning (EU) nr. 537/2014, pkt. 4-6 
53 Forordning (EU) nr. 537/2014, pkt. 34 
54 Forordning (EU) nr. 537/2014, artikel 17, stk. 3 
55 Forordning (EU) nr. 537/2014, artikel 17, pkt. 4, litra a) 
56 Her henvises til kriterier i forordningens artikel 16, stk. 2-5. 
57 Forordning (EU) nr. 537/2014, artikel 17, stk. 4, litra b) 
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Medlemslandene kan vælge at sætte en max periode på revisionen, på mindre end de 10 år. Dette fremgår af 

forordningen jf. artikel 17, pkt. 2, litra b. 

 

Det har tidligere været gældende, at den underskrivende revisionspartner maksimalt måtte være på opgaven i 

7 år. Denne regel fastholdes jf. artikel 17, pkt. 7. Efter den ledende revisors deltagelse i revisionsopgaven, er 

der en ”afkølingsperiode” på 3 år, og en anden intern underskrivende revisor kan påtegne regnskabet i denne 

periode. 

 

Der er ved indførelsen af de nye regler, blevet strammet meget op på revisors mulighed for, at varetage den 

lovpligtige revision over en meget lang årrække. Der er dog mulighed for, at visse virksomheder kan ”behol-

de” deres revisor i op til 24 år, hvilket også må anses for en betydelig periode. 

 

Obligatorisk revisionsudbud 

I forbindelse med, at virksomhederne skal skifte revisor hvert tiende år (ud fra hovedreglen), skal revisions-

opgaven udbydes efter en fastlagt obligatorisk udbudsrunde. Revisionsudvalget bliver den ansvarlige for ud-

vælgelsesproceduren. De skal opfordre ”enhver” revisor eller revisionsfirma til at indgive tilbud til udførel-

sen af den lovpligtige revision. Udvalget skal udarbejde udbudsmateriale til de pågældende revisorer eller 

revisionsfirmaer, hvor de redegører for virksomheden og omfanget af opgaven.58 

 

Revisionsudvalget skal indgive en indstilling til bestyrelsen eller tilsynsorganet for den reviderede virksom-

hed, om udpegelse af revisorer eller revisionsfirmaer. Denne indstilling skal begrundes, og indeholde mindst 

to valgmuligheder. Revisionsudvalget skal pege på den, de mener bedst opfylder krav og betingelser for 

virksomheden, samt komme med en begrundelse herfor. 

 

Ifølge bemærkningerne til forordningen, er det påpeget, at revisionsudvalgets styrkede rolle i forbindelse 

med udpegelse af revisor, er besluttet på baggrund af et ønske om, at virksomhedens aktionær- eller med-

lemsgeneralforsamling, kan træffe en mere informeret beslutning. Dette kan ses som et ønske om at imøde-

komme principal-agent problematikken. 

 

Der er i forordningen indlagt en udtagelse til kravene om revisionskomiteens udvælgelse af revisor. Små og 

mellemstore virksomheder59 er ikke omfattet af udvælgelsesproceduren. Dette skyldes, at udvælgelsesproce-

duren kan medføre uforholdsmæssigt store udgifter for disse virksomheder i betragtning af deres størrelse.60 

                                                      
58 Forordning (EU) nr. 537/2014, artikel 16, stk. 3 
59 Direktiv 2003/71/EF, Artikel 2, stk. 1, litra f) »små og mellemstore virksomheder«: selskaber, der ifølge de seneste årsregnskaber 
eller konsoliderede regnskaber opfylder mindst to af følgende tre kriterier: et gennemsnitligt antal ansatte i løbet af regnskabsåret på 
mindre end 250, en samlet balance på mindre end 43 000 000 EUR og en årlig nettoomsætning på mindre end 50 000 000 EUR 
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Forbud mod visse ikke-revisionsmæssige ydelser og loft på 70% 

Som et led i at styrke revisors uafhængighed, er det med forordningen også blevet forbudt for revisor at udfø-

re en nærmere specificeret række af ikke-revisionsydelser. Forordningens artikel 5 indeholder i sit første af-

snit (stk. 1) en udtømmende liste med de ikke-revisionsydelser Europa-Parlamentet og Rådet anser som ska-

delige for revisors uafhængighed, disse er oplistet i bilag 2. 

 

Listen af ikke-revisionsydelser der bliver forbudt er ganske omfattende. Medlemslandene kan ydermere væl-

ge at forbyde andre ydelser end de ovennævnte, såfremt de mener, disse udgør en trussel mod uafhængighe-

den.61 

 

Medlemslandene kan dog tillade levering af ydelser, disse er markeret med * i bilag 2. Dette er dog kun så-

fremt ydelserne ikke har nogen indvirkning eller ubetydelig indvirkning på det reviderede regnskab. Denne 

ubetydelige eller ingen indvirkning skal være veldokumenteret og forklaret i revisionsprotokollatet til revisi-

onsudvalget.62 

 

Der er ikke i forordningen angivet, hvorledes det skal tolkes om ”ydelserne ikke har nogen direkte indvirk-

ning eller alene har en ubetydelig indvirkning på det reviderede regnskab”, hvilket kan give en del usikker-

hed, når virksomhederne skal til at bruge reglerne. Dette antager jeg dog bliver afklaret indenfor den nærme-

ste fremtid. 

 

De ikke-revisionsydelser der godt må leveres til den reviderede virksomhed, skal godkendes af revisionsud-

valget før de leveres. De må derudover ikke overstige 70 % af det gennemsnitlige revisionshonorar for den 

seneste 3-års periode.63 

 

Revisors rapportering 

Også i revisors rapportering er der sket ændringer gennem forordningen. Som noget nyt skal revisionspåteg-

ningen indeholde: 

 

- En beskrivelse af de mest betydelige risici for fejl i regnskabet, som revisor har identificeret 

- Hvorledes revisor har foreholdt sig til disse risici i sin revision 

- Hvad revisor har konkluderet på ovenstående forhold64 

 

                                                                                                                                                                                
60 Forordning (EU) nr. 537/2014, pkt. 18 (nederst) 
61 Forordning (EU) nr. 537/2014, artikel 5, stk. 2 
62 Forordning (EU) nr. 537/2014, artikel 5, stk. 3 
63 Forordning (EU) nr. 537/2014, artikel 4, stk. 2 
64 Forordning (EU) nr. 537/2014, artikel 10, stk. 2, litra c 



 38

Herudover skal revisor også erklære sig om, at der ikke er udført ikke-revisionsydelser som er forbudte, jf. 

artikel 5. Disse tilføjelser i revisionspåtegningen begrunder Europa-Parlamentet og Rådet med, at for at styr-

ke interessenternes tillid til den reviderede virksomheds regnskab, skal der være særlig fokus på at revisors 

kommunikation gennem revisionspåtegningen, er velbegrundet og solidt underbygget. Udover ovenstående 

skal revisionspåtegningen desuden indeholde tilstrækkelige oplysninger om revisors uafhængighed, og hvor-

ledes det gennem revisionen har været muligt at opdage eventuelle uregelmæssigheder, herunder svig. 

 

Der er gennem forordningen sket en stramning i den aftalefrihed PIE virksomhederne har haft i relation til 

samarbejdet med revisor. Specielt de nye regler om tvungen rotation, forbud mod visse ikke-revisionsydelser 

og 70 %-reglen har skabt en del debat. Forordningen giver lidet plads til, at medlemsstaterne kan regulere 

omfanget af stramningerne. Forordningen er gældende fra den 16. juni 2014 og der skal tages stilling til de 

memberstate-options der er angivet, inden den endelige ikrafttrædelsesdato den 17. juni 2016. 

 

Erhvervsstyrelsen har den 14. november 2014 sendt anmodning til Revisorkommissionen om at komme med 

forslag til implementering af direktivet og indarbejdelse af forordningen. Erhvervsstyrelsen beder Revisor-

kommissionen om, at belyse nogle problemstillinger der er oplistet i et notat vedlagt anmodningen, samt 

komme med forslag til en bestemmelse. Herudover bliver Revisorkommissionen bedt om at vurdere fordele 

og ulemper ved en eventuel udnyttelse af nogle af de optioner, forordningen overlader til de enkelte med-

lemslande. 

 

Erhvervsstyrelsen anmoder endvidere Revisorkommissionen om at se på definitionen i RL § 21, stk. 3, og 

vurdere, om der er behov for justering af gældende definition, samt komme med forslag til hvorledes en æn-

dring skal se ud. 

 

Revisorkommissionen skal være færdig med deres arbejde primo juni 2015.65 

 

4.3 Delkonklusion 

I april 2014 vedtog Europa-Parlamentet, gennem vedtagelse af direktiv 2014/56/EU, væsentlige ændringer til 

det dagældende 8. Direktiv.  EU Kommissionen havde gennem sit arbejde med grønbogen fundet, at der var 

behov for stramninger i forhold til revisors uafhængighed, for at styrke troværdigheden af revisors arbejde. 

Direktivet blev fulgt op med en forordning, der alene gælder virksomheder af interesse for offentligheden.  I 

direktivet er definitionen af PIE virksomheder i sin helhed identisk med den tidligere definition og fremgår 

af direktivets artikel 2, nr. 13. Se afsnit 3.3.2 for definitionens ordlyd. 

                                                      
65 Brev fra Erhvervsstyrelsen til Revisorkommissionen d. 14/11/2014 
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Der er derfor ikke sket nogen ændring i hvilke virksomheder EU ser som virksomheder af interesse for of-

fentligheden. Derimod er der kommet en del nye restriktioner for disse virksomheder. Heraf kan nævnes ro-

tation af revisionsvirksomhederne. Derudover skal virksomhederne udarbejde udbudsmateriale, samt udbyde 

revisionsopgaven til flere potentielle revisionshuse og alle skal have mulighed for at byde på opgaven. Ved 

udbudsprocessen skal et styrket revisionsudvalg være en stærkere aktør i valget af revisor. Virksomhederne 

må ikke længere modtage visse ikke-revisionsydelser af deres faste revisor, og de tilladte ikke-

revisionsydelser, der bliver ”købt” hos den valgte revisor, må ikke overstige 70 % af revisionshonoraret. 

 

Erhvervsstyrelsen har bedt Revisorkommissionen komme med et oplæg til, hvorledes man i dansk lovgiv-

ning skal implementere EU’s nye direktiv, samt fortolkning og efterlevelse af forordningen i den danske re-

visorlov. Danmark står overfor en udfordring, da vi lige fra start har valgt at medtage virksomheder udover 

mindstekravene givet af EU. Dette var dog alene på baggrund af ønsket om, at flere skulle underlægges rota-

tionsreglerne, og derigennem opnå en større uafhængighed. Da reglerne om revisionsudvalg kom, kunne man 

i dansk lovgivning via en memberstate-option lovgive, således de små virksomheder ikke blev ramt. 

 

Med EU’s nye direktiv og specielt forordningen, bliver de danske § 21, stk. 3 virksomheder omfattet af en 

lang række skærpende krav til uafhængighed. Krav som man ikke før har haft i tankerne, da man i dansk regi 

opbyggede PIE definitionen. 
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KAPITEL 5 - EMPIRI 

I nærværende kapitel gennemgås den primære empiri i form af semistruktureret interviews samt afhandlin-

gens sekundære empiri, som består af analyse af FEE’s survey vedrørende definitionen af PIE. Herunder er 

der gjort rede for de danske virksomheder der er omfattet af den danske definition i RL § 21, stk. 3. 

 
5.1 Interviews 

I afhandlingens metodeafsnit er der redegjort for dataindsamlingsmetoden samt bearbejdning af rådata. I det-

te afsnit fremlægges uddrag af interviewpersonernes svar på de 12 spørgsmål givet i interviewet. Hele resu-

meet af interviewene kan se i bilag 11-15. 

 
5.1.1 Spørgsmål 1 - Udfordringer i EU  
Hvilke udfordringer ser du i forhold til at der i EU ikke er mere ens definitioner?  

Generelt synes alle interviewpersonerne at der er en del udfordringer ved at definitionerne ikke er ens i de 

forskellige EU lande. Både Kim Füchsel og Jens Røder siger, at en PIE virksomhed er ikke nødvendigvis en 

PIE virksomhed i alle landene. Dette giver nogle udfordringer. 

 

Specielt for virksomheder i internationale koncernforhold ses der store udfordringer. Sven Carlsen påpeger, 

at tværgående koncerner kan komme i problemer. Et eksempel er, at en udenlandsk virksomhed kan være 

PIE efter dansk definition, men fx ikke er det i Tyskland. Hvis den virksomhed har en dattervirksomhed i 

Danmark bliver det måske lige pludselig en PIE virksomhed, hvilket giver en masse afledte problematikker 

hertil. Sven Carlsen siger endvidere: 

 

 ”Hele ideen med at lave en forordning er, at det gælder i alle landene, hvilket også er godt. Problemet 

består bare i at man også laver en masse optioner, memberstate options, herunder på omfanget af PIE defi-

nitionen og så bliver det hele et kludetæppe. Det havde været meget nemmere hvis man havde gennemført det 

centralt og lavede det hele som en forordning, hvor man gjorde det helt færdigt.”66 

 

Sven Carlsen fortæller, at det primært er virksomheder i internationale koncernforhold der har store udfor-

dringer med forskellene i definitionerne. 

 

Lynge Skovgaard mener, at EU som hovedregel er med til at ensrette regler. Men når man ser på PIE defini-

tionen, har de enkelte lande truffet forskellige beslutninger. For eksempel i Danmark valgte indenrigsmini-

steriet, da man ændrede hele revisionen af det kommunale område, at det var en god ide at kommuner, regio-

                                                      
66 Bilag 12 
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ner og § 60-selskaber blev underlagt det samme uafhængighedsbegreb som fx børsnoterede virksomheder. 

Han mener, at det i processen blev glemt, at der blandt kommunerne er meget små kommuner, fx Samsø- og 

Fanø kommune, samt små § 60-selskaber, som mere ligner ejerledede eller SMV virksomheder. Disse er i 

processen således blevet underlagt regler for meget store virksomheder. Lynge Skovgaard mener ikke, at PIE 

regelsættet passer på disse små virksomheder, samt at dette alene er en dansk beslutning. Claus Bonde Han-

sen påpeger også udfordringen med det danske tilvalg af kommuner, regioner og § 60-selskaber. 

 

Jens Røder siger, at der ligger en udfordring i den følgelovgivning der kommer nu, især med forordningen. 

Han fortæller, at da man valgte den danske udvidede definition, havde man ikke taget hensyn til, at der kun-

ne komme følgelovgivning.  

 

Claus Bonde Hansen mener, at der bør være mere ens definitioner og han siger, at det også er det FSR, fra 

dansk side, prøver at få igennem. 

 

5.1.2 Spørgsmål 2 - Holdning til differentieringsmulighed  
Hvad er din holdning til at EU lande har mulighed for at definere så forskelligt?  

Både Claus Bonde Hansen og Sven Carlsen mener, at der som udgangspunkt bør være ens definitioner, men 

der kan være nogle lokale forhold, der betyder, at der skal være mulighed for at tilpasse definitionen. Claus 

Bonde Hansen siger, at der kan være behov for yderligere stramninger lokalt i landene, som han mener man 

bør respektere. Han synes, det skal være op til medlemslandene selv at bestemme, hvorledes deres PIE defi-

nition skal se ud, men dog uden alt for store variationer. 

 

Sven Carlsen fortæller, at han før interviewet har været på et kursus hos FSR, hvor det er blevet fortalt, at når 

Danmark på embedsmandsniveau skal arbejde med det lovforberedende arbejde til de forskellige member-

state options, så arbejder vi i Danmark ikke sammen med alle EU landene. Vi arbejder kun sammen med 5-6 

lande. Man prøver på den måde at skabe en vis harmoni med de lande som interesserer os mest. Her bestræ-

ber man sig på at få definitionerne til at ligne hinanden. Sven Carlsen håber, at alle landene vil arbejde sam-

men, således at definitionerne ikke kommer til at ligge alt for langt fra hinanden. 

 

Kim Füchsel mener, at der helt klart burde være en ensartet implementering af definitionerne, da meget store 

forskelle vil være uheldige. Han synes, at definitionen som udgangspunkt alene skal opfylde minimumskra-

vene og siger endvidere: 
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 ”Jeg synes ikke, at man skal fortolke mere restriktivt end hvad der står i de papirer man er blevet enige 

om. Der er en grund til at man er blevet enige om, at det her er udgangspunktet, og så bør man implemente-

re efter det.”67 

 

Herefter nævner Kim Füchsel, at nogle af de danske PIE virksomheder der er underlagt størrelseskriterierne, 

formentlig ikke ville blive set som PIE virksomheder i europæiske øjne. Dette grundet at de danske størrel-

seskriterier er relativt små, set i forhold til mange af de andre europæiske landes. Enkelte virksomheder så-

som LEGO eller Danfoss, kan af de danske politikere ses som virksomheder med betydelig offentlig interes-

se, men set i europæisk målestok, hvilket man bør, da det er europæisk lovgivning, vil de ikke komme med. 

 

Jens Røder og Lynge Skovgaard er begge mere åbne overfor EU landenes mulighed for at definere forskel-

ligt, da landene er meget forskellige, skal der også være en vis grad af valgfrihed. 

 

Jens Røder siger, at han bestemt ikke er tilhænger af at EU udstikker en fuldstændig fast referenceramme, 

selvom det giver en større sammenlignelighed. Han synes det er rimeligt, at der bliver taget hensyn til med-

lemslandenes forskellighed i struktur, erhvervsgrundlag og forskelligheder i rapportering. Han præciserer, at 

det er vigtigt, at de optioner landene har for at tilrette definitionen, ikke bliver så omfangsrige, at man mister 

formålet med EU lovgivningen, hvilket er at fastlægge en overordnet linje for lovgivningen indenfor EU. Det 

er vigtigt at der er denne balance. 

 

Lynge Skovgaard mener, det er fint at der er mulighed for at landene kan definere forskelligt. Han mener 

dog, at det er vigtigt at se på hvad formålet er med regelsættet, når man indfører det og tilpasser det til den 

pågældende gruppe af virksomheder. Her giver han et eksempel; man skal have en revisionskomité i et lille § 

60-selskab, der omsætter for 5 mio. og en bestyrelse på 3 mand, der kommer fra de 3 samarbejdende kom-

muner. Det er efter hans mening at skyde over mål og han mener ikke, at det passer til den type af virksom-

heder. 

 

5.1.3 Spørgsmål 3 - Årsag til den brede danske definition 
Hvad tror du er grunden til at Danmark har en forholdsvis bred definition? 

Alle interviewpersonerne er enige i, at den brede danske definition skyldes politiske historiske beslutninger. 

 

Sven Carlsen fortæller, at den danske definition af PIE kom med revisorloven i 2003, hvor den alene gjaldt 

erklæringsområdet. Efter det indførte man nogle uafhængighedsregler, der regulerede hvad revisor måtte la-

ve af assistance samt partnerrotationsreglerne. Han siger endvidere: 
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 ”Den definition man lavede dengang, det var inden man overhovedet havde tænkt på EU regulering, så 

det er bare noget dansk vi har lavet på et tidspunkt til det formål der passede der. Og så senere kommer EU 

reguleringen… eller først kommer IFAC code of ethics, og der griber man selvfølgelig den definition man 

har i Danmark og så kommer EU reguleringen og vi har så cementerede siden 2003 at vi har faktisk en defi-

nition i Danmark og så starter man selvfølgelig der. Og nu kommer der så en lang række stramninger via 

EU-reguleringen for de her PIE virksomheder, og var det egentligt tanken, at alle de her restriktioner skulle 

have ramt så bredt som de gør? Men det havde man slet ikke tænkt på den gang.”68 

 

Han mener at definitionen blev opfundet til et helt andet formål. Det er også derfor at der nu opstår diskussi-

oner, om vi skal reducere mængden af virksomheder der er omfattet. Sven Carlsen siger endvidere til 

spørgsmålet, at vi nok bliver nød til at indskrænke definitionen, da han ikke mener, at der er andre brugbare 

muligheder for tilretninger, hvilket resulterer i, at der ikke vil være så mange virksomheder der bliver omfat-

tet. 

 

Jens Røder siger, at der i en del år har været krav til, at virksomheder af en vis størrelse, skal lave temmelige 

informative regnskaber og rapportere på en sådan måde, at både kreditorer og andre, der skulle have interes-

se for dem, har mulighed for at få et indblik i virksomheden. Derfor har man fra politisk side haft interesse i, 

at for eksempel offentlige virksomheder, kommuner mfl. kom ind under definitionen. Dette for at fastholde 

den ønskede transparens. 

 

Lynge Skovgaard er enig med Jens Røder og fortæller, at det kan have rod tilbage til Farum-skandalen, at 

politikkerne gerne ville have de offentlige selskaber med i PIE definitionen, og at man derigennem kunne 

underlægge kommunerne nogle regler der gav grundlag for større uafhængighed. 

 

Kim Füchsel mener, at det er meget voldsomt at så mange, specielt finansielle virksomheder, skal være om-

fattet. Han siger, at det er ude af proportioner med, hvad man gerne ville sikre. Mange af de virksomheder 

der bliver ramt af lovgivningen, er også virksomheder som lever op til nogle af de allerhøjeste krav rent 

CSR, etisk og governance-mæssigt.  Kim Füchsel mener derfor ikke, at det er disse virksomheder man bør 

interessere sig mest for. Angående de finansielle virksomheder, er der i løbet af de sidste par år også kommet 

skærpede krav. Han mener omfanget af definitionen har været et problem allerede dengang man indførte kri-

terierne, men der var bare et meget mere begrænset sigte. 

 

Kim Füchsel var i 2003 medlem af Revisorkommissionen, og via kommissionens arbejde med de nye regler, 

blev det foreslået Erhvervsstyrelsen, at man navngav de virksomheder man gerne ville have omfattet, da det 
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var en mere direkte måde, end at skulle definere sig ud af det. Man havde ikke på daværende tidspunkt et 

overblik over, hvor mange virksomheder der ville blive omfattet af definitionen. 

 

5.1.4 Spørgsmål 4 - Betydning for regnskabsbruger 
Hvad tror du at det betyder for regnskabsbruger/offentligheden at forholdsvis mange virksomheder er om-

fattet af definitionen? 

(herefter gavner det regnskabsbruger/offentligheden eller ej?) 

Jens Røder siger, at spørgsmålet er svært at svare på, da der ikke er lavet undersøgelser eller analyser om-

kring dette emne. Det vil derfor være et svar ud fra en subjektiv betragtning. Han siger derefter: 

 

 ”Jeg tror ikke der er så mange stakeholders, som tænker særlig meget over forholdene. For eksempel om 

stakeholders i Grundfoss, tænker om de har mere eller mindre indsigt, fordi Grundfoss er defineret som en 

PIE virksomhed. Det samme gælder også regionerne og hospitalerne osv. Jeg er ikke sikker på, at de tænker 

særlig meget over det.”69 

 

Jens Røder siger dog også, at det er svært at sige om der vil komme en reaktion, såfremt man indskrænker 

stakeholders mulighed for at få det indblik, der i princippet er mulighed for i dag. 

 

Kim Füchsel er enig med Jens Røder og siger: ”Jeg tror overhovedet ikke at regnskabsbrugerne kender eller 

lægger mærke til de her regler på nogen måde, så jeg tror det er en illusion.”70 Kim Füchsel fortæller endvi-

dere at der er mange PIE virksomheder der ikke engang selv ved at de er PIE virksomheder, før revisor for-

tæller dem at de er omfattet af definitionen. 

 

Claus Bonde Hansen tilslutter sig ovenstående og tror ikke, at der er særlig mange regnskabsbrugere der 

tænker over, om virksomheden er omfattet eller ej, og såfremt at virksomheden er omfattet, hvilken betyd-

ning dette måtte have, særligt med hensyn til de offentlige selskaber, kommuner, regioner og § 60-

selskaberne. Regnskabsbrugerne ved, at der gælder særlige krav til fx børsnoterede selskaber, men ikke nød-

vendigvis hvad der ligger bag disse krav fx rotation mv. 

 

Claus Bonde Hansen henviser endvidere til, at det nok oftest er de lovregulerende myndigheder og internt i 

revisionsbranchen, at man har mest fokus på det. Han fortæller: 
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 ”Jeg deltog i en konference for en måneds tid siden i København, hvor man blandt andet kiggede på de 

reguleringer der er, hvis man er en revisionsvirksomhed, der reviderer PIE virksomheder. Her skal man lave 

en gennemsigtighedsrapport. Man havde spurgt, det var vist Dansk Industri der havde lavet rapporten, der 

havde man spurgt 100 selskaber, om de kiggede på gennemsigtighedsrapporten, når de valgte revisionssel-

skab. Og der var 0 ud af 100 der sagde, at der gjorde de.”71 

 

Med dette henviser Claus Bonde Hansen til, at man sætter nogle krav op til revisionsvirksomhederne, men 

det viser sig så, at der ikke er nogle af virksomhederne der faktisk bruger dem til noget. 

 

Lynge Skovgaard fortæller, at han sagtens kan se det gode i at store virksomheder bliver omfattet af definiti-

onen, specielt set i forhold til kravet om revisionsudvalg, da dette er med til at skabe en bedre forståelse og 

relation i forhold til revisor og revisionen. Men han mener også, at man formentlig ikke kan drage direkte 

sammenhæng mellem de virksomheder der har revisionsudvalg eller ej, og om hvorvidt regnskabsbrugerne 

får gavn af dette. 

 

5.1.5 Spørgsmål 5 - Danmarks position ift. De øvrige EU lande 
Hvordan mener du Danmark er stillet i forhold til de andre EU lande, med vores nuværende definition? 

Både Kim Füchsel, Jens Røder, Sven Carlsen og Claus Bonde Hansen siger, at vi i Danmark har en del flere 

virksomheder som falder under definitionen i forhold til mange af de andre EU lande. Claus Bonde Hansen 

og Kim Füchsel henviser begge til en undersøgelse, der er lavet af FEE, som viser at Danmark er et af de 

lande der har de skrappeste krav på PIE definitionen, og vi deraf har rigtig mange virksomheder som er om-

fattet af definitionen. Dette stiller meget store krav til mange af de danske virksomheder, set i forhold til 

virksomheder af samme type og størrelse i de øvrige EU lande. 

 

Sven Carlsen fortæller at ser man fx på en virksomhed som ECCO, så ville den, hvis den lå i Tyskland, ikke 

være omfattet af reglerne. På den måde påvirker det de danske virksomheder. De er underlagt en begræns-

ning i den måde de bruger deres revisor på, og det kommer til at koste for de danske virksomheder, samt give 

øgede administrative byrder ved fx rotation, udbud af revisionen mv. i forhold til andre EU lande, som ikke 

har samme krav for virksomheder af samme størrelse. 

 

Jens Røder siger, at de øvrige nordiske lande har en meget mere snæver definition, men han vil ikke sige, at 

vi i Danmark er stillet dårligere pga. at vi har valgt en udvidet definition. Men han tror også, at der er en vis 

accept for, at det man valgte at gøre dengang, ikke er så hensigtsmæssigt på sigt, når man ser på de yderlige-

re krav der er kommet i dag. 
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Lynge Skovgaard er ikke så bekendt med hvorledes de andre EU lande har defineret PIE begrebet. Han for-

tæller at Danmark er det eneste land i verden, hvor man har defineret offentlige kunder som PIE virksomhe-

der. Kan det være rigtigt at denne gruppe skal være omfattet af PIE definition, når EU’s PIE begreb ikke er 

designet til de offentlige kunder? Han fortæller, at revisorstanden tidligere har påpeget denne uhensigtsmæs-

sighed overfor Erhvervsstyrelsen. 

 

5.1.6 Spørgsmål 6 – Er det nødvendigt med en ændring 
Der arbejdes pt. på en ændring af den danske definition, hvad mener du om det, er det nødvendigt? (her-

efter hvad vil du ændre?) 

Der er general enighed for, at der er et behov for at ændre den danske definition. Begrundelserne er lidt for-

skellige. Jens Røder mener, at en ændring er nødvendig. Han siger: 

 

 ”Det er næsten uundgåeligt, set i lyset af, at kravene bliver skærpet temmelig meget. Man må også huske 

på at, en skærpelse af de krav der bliver stillet til PIE virksomhederne, medfører yderligere omkostninger. 

Og man må stille sig det spørgsmål, er det rimeligt at påføre nogle virksomheder og nogle institutioner nogle 

omkostninger, som man ikke føler medfører at offentligheden får et bedre produkt?”72 

 

Kim Füchsel tilslutter sig og siger, at der er behov for ændring på baggrund af, at den definition vi har i dag 

blev udarbejdet til et meget smallere formål og der nu kommer meget mere omfattende regler. Her henviser 

han til de mindre PIE virksomheder, der blandt andet skal afholde udbudsrunder, hvilket er yderst bekostelig, 

samt underlægges begrænsningerne i revisors ydelser. 

  

Claus Bonde Hansen siger også, at det helt klart er nødvendigt med en ændring af den danske definition. Han 

siger, at det er vigtigt at vi i EU får en tilnærmelsesvis ens definition, og at det giver god mening med en æn-

dring, specielt når man ser på kommuner og regioner. Han mener derfor ikke at kommuner og regioner skal 

være en del af den danske definition da disse er rigeligt reguleret. 

 

Sven Carlsen ved ikke om det er nødvendigt med en ændring, men mener, at det er hensigtsmæssigt. Han si-

ger også, at lovgiver er lydhøre overfor ændringer. Der er løbende blevet ændret i definition vedrørende virk-

somheder underlagt tilsyn af finanstilsynet. Det er dog en teknisk svær proces, da det skal igennem folketin-

get. Der har været stor forståelse fra lovgiver, for de ændringer der har været hidtil, og det er bestemt ikke 

noget de har været imod. 

 

Om der er behov for ændring siger Lynge Skovgaard: 
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 ”Det kommer an på hvordan man ser på det. Er det ud fra et forretningsmæssigt synspunkt synes vi jo ik-

ke der er noget behov for dette her. Men altså hvis det er ud fra ønsket om en større uafhængighed, ud fra de 

skandaler der har været, så er det jo én måde at gøre det på, fx med de 70 %, hvor vi ikke må lave andre 

ydelser end revisionen op til de 70 %, og når vi har nået de 70 % så må de (kunden) ringe til andre i bran-

chen og få løst det. Nogle siger, det er med til at øge kvaliteten, og nogle siger det er med til at sænke 

den..”73 

 

Lynge Skovgaard mener, at det kan være problematisk hvis kunden kommer til revisor og spørger om 

han/hun kan hjælpe med en given problemstilling og revisor så er nødsaget til at sige nej da de 70 % er brugt. 

Så skal kunden inddrage en anden part, der ikke kender virksomheden lige så godt som den faste revisor, og 

her mener han det kan være svært at få den samme gode rådgivning, som den faste revisor ville kunne give. 

Herefter siger Lynge Skovgaard: 

 

 ”På den måde kan det være med til at sænke det (kvaliteten, red.). Det hæver helt klart uafhængigheden, 

fordi man ikke har samme omfang (af rådgivningsopgaver, red.) som nogle har i dag, og jeg tror at virksom-

hederne skal til at være meget mere selektive i ”hvad vi vil bruge vores revisor til som rådgiver og hvad kø-

ber vi ind ude i byen”, så vi ikke får blandet de to ting sammen.”74 

 

Hvis Jens Røder havde mulighed for at ændrer noget, ville han holde sig til definitionens minimumskrav. Det 

vil sige tage kommuner, regioner, og § 60-selskaber ud af den danske definition. Han siger endvidere, at man 

også kan se om de danske størrelseskrav, der har været gældende siden definitionens oprindelse, skal tilret-

tes, da det kan være at disse er blevet for små. Lynge Skovgaard tilslutter sig Jens Røder angående de offent-

lige virksomheder, da han ikke mener, at det nye regelsæt passer til denne type virksomheder, bla. med revi-

sionsudvalg. 

 

5.1.7 Spørgsmål 7 - Virksomheder i den danske definition 
Hvilke typer af virksomheder mener du man kan tage ud af definitionen, og hvorfor? 

Både Claus Bonde Hansen og Sven Carlsen mener ikke, at kommuner, regioner og fælles kommunale virk-

somheder ”hører hjemme” i definitionen, med mindre der er noget der positivt taler for, at de skal være med. 

De er rigeligt reguleret i forvejen, herigennem underlagt andre regler, der kan komme i konflikt med de nye 

EU regler. 
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Lynge Skovgaard er enig med både Claus Bonde Hansen og Sven Carlsen og mener, at man skal tage alle de 

offentlige virksomheder ud af definitionen, da det alene er en frivillig dansk ordning. Han siger endvidere, at 

man i FSR har tænkt sig at foreslå ministeriet at tage dem ud af revisorlovens § 21, stk. 3. Og vil i stedet 

lægge reguleringen over i Styrelsesloven, under § 42, da det så er muligt at have de regler som man ønsker i 

denne lov og som passer til de offentlige virksomheder, herunder selvfølgelig også uafhængighed. Derved vil 

de offentlige virksomheder heller ikke blive ramt af fremtidig EU regulering der ikke vil passe til dem. 

 

Claus Bonde Hansen og Sven Carlsen synes også at man skulle overveje om størrelsesgrænserne skal æn-

dres. 

 

Sven Carlsen vil øge størrelsesgrænserne, da Danmarks størrelsesgrænser er mindre end mange af de andre 

EU lande. Claus Bonde Hansen synes dog personligt, at det ikke er nødvendigt, da virksomheder der er un-

derlagt størrelsesgrænserne, oftest også er under stor bevågenhed fra offentligheden. 

 

Der er også nogle af de finansielle virksomheder der kan tages ud. Her mener Claus Bonde Hansen, at det 

bør være op til Finanstilsynet at sætte retningslinjer op, der er målrettet for netop denne type af virksomhe-

der. Sven Carlsen vil også begrænse mængden af virksomheder i definitionens pkt. 4, til dem der har en 

egentlig kontrol og ikke kun en adfærdskontrol. Her præcisere han, at han vil tage alle de virksomheder ud 

”som ikke modtager indlån fra markedet”, da han ikke mener de udgør selskaber af offentlig interesse. 

 

Kim Füchsel er mere direkte og siger: 

 

 ”Jeg synes, man skal tage alt ud som ikke er krævet af EU. Fordi der er en grund til, at man er blevet 

enige om det kompromis der ligger der. Det er fordi man på EU-plan synes at det er rimeligt. Det er det alle 

kan blive enige om. Så synes jeg ikke man skal lappe videre på det i hvert enkelt land og tilføje statslige virk-

somheder, kommuner og ud fra nogle meget små kriterier en lang række andre danske virksomheder.”75 

 

Kim Füchsel mener derfor, at vi i Danmark skal holde os til de minimumskrav, der er udstukket fra EU. 

 

5.1.8 Spørgsmål 8 - Betydning for udtaget virksomheder 
Hvad har det af betydning for disse virksomheder hvis de ikke længere er omfattet af definitionen? 

Kim Füchsel mener, at det praktisk vil betyde, at de virksomheder der ikke længere vil være omfattet af defi-

nitionen, vil blive friere i forhold til valg af revision og valg af, om de vil og ikke mindst hvornår de vil, gå i 

udbud. Det skal være helt op til virksomhederne selv at bestemme, hvilke ydelser de ønsker at købe og hvor-
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henne. Han siger desuden, at det kan være sundt nok at beholde reglerne om partnerrotation, således at der 

kommer ”friske øjne” på kunden. Kim Füchsel siger endvidere, at revisionsvirksomhederne er meget op-

mærksomme på uafhængigheden og ønsker ikke en ny Genan-sag. Han siger, at der desværre fra politikernes 

side er en opfattelse af, at revisionsbranchen er blevet grådig og derigennem er villige til at tage en kalkuleret 

risiko, hvilket ikke kunne være mere forkert. 

 

Lynge Skovgaard siger, at hvis man for kommunerne og regionerne flytter det eksisterende regelsæt over i 

Styrelsesloven, så kommer de nye regler angående revisionsudvalg og 70%-reglen mv. ikke til at gælde den-

ne type af virksomheder. Han mener heller ikke der er behov for dette, jf. ovenstående, og da kommuner og 

regioner er en helt anden type virksomheder end de private og børsnoterede, for hvem de nye regler er be-

regnet til, således vil lovgivningen blive mere sammenhængende. Claus Bonde Hansen mener heller ikke, at 

det vil få den store betydning for de virksomheder der bliver undtaget af definitionen, da disse virksomheder 

bør reguleres tilsvarende, men under anden lovgivning. 

 

Jens Røder siger, at han ikke har den tekniske indsigt, der skal til for at kunne pege den nøjagtige betydning 

ud, såfremt fx kommuner, regioner mfl. tages ud af definitionen. Men at der bliver stillet ret omfattende krav 

til disse virksomheder, om offentlighed i regnskaberne, for eksempel angående tilskud, sammensætning i be-

styrelser med videre. Så umiddelbart vil han ikke kunne se, at det ville få den store betydning, for hverken 

virksomhederne eller regnskabsbrugerne, hvis de ikke længere er omfattet af definitionen. 

 

5.1.9 Spørgsmål 9 - Ændringens betydning for regnskabsbruger 
Hvad har det af betydning for regnskabsbruger/offentligheden, hvis disse virksomheder ikke længere er 

omfattet af definitionen? 

Både Claus Bonde Hansen, Lynge Skovgaard og Kim Füchsel tror ikke det vil få nogen konsekvenser. Deres 

begrundelser er dog lidt forskellige, men indholdsmæssigt ret ens. 

 

Claus Bonde Hansen tror ikke det vil få nogen betydning i det konkrete tilfælde. For som tidligere, mener 

han ikke at regnskabsbrugerne har så stor fokus på selve EU reguleringen og kravene hertil. Han siger endvi-

dere, at branchen som helhed har stor troværdighed, på trods af fx bankkrak, så regnskabsbrugerne vil ikke 

synes det gør den store forskel. 

 

Lynge Skovgaard mener ikke, at de vil få nogen betydning for regnskabsbrugerne at virksomhederne kom-

mer ud af definitionen, da de vil være underlagt de samme regler som tidligere, såfremt de eksisterende reg-

ler bliver overført til fx Styrelsesloven. 
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Kim Füchsel tror ikke, at det vil have nogen betydning for regnskabsbrugerne. Specielt set i forhold til at 

regnskabsreglementet og derigennem kravene til virksomhedernes regnskaber grundlæggende er ens, om der 

er tale om en PIE virksomhed eller ej. 

 

5.1.10 Spørgsmål 10 - Udsagn 1, Kvalitet og uafhængighed 
Udsagn: De nye EU regler sikrer en høj revisionskvalitet, herunder en styrkelse af revisors uafhængig-

hed. 

Til dette udsagn er der delte meninger. Claus Bonde Hansen og Lynge Skovgaard mener, at udsagnet overve-

jende er sandt, hvorimod Jens Røder, Sven Carlsen og Kim Füchsel er mere tilbageholdne. 

 

Claus Bonde Hansen og Lynge Skovgaard siger som udgangspunkt ”ja, det er sandt”. Claus Bonde Hansen 

tilføjer, at der dog er nogle nuancer som han ikke synes er hensigtsmæssige. Blandt andet det, at man afskæ-

rer revisor for at lave nogle helt konkrete opgaver og der bliver taget nogle ydelser væk, som han ikke kan 

se, påvirker revisors uafhængighed. 

 

Jens Røder er ikke sikker på at det bliver resultatet og vil hellere hvis tilsynsarbejdet bliver skærpet. Han si-

ger: 

 

 ”Jeg er ikke overbevist om at det bliver resultatet. Jeg tror ikke at hverken forordningen eller direktivet 

vil medføre en mærkbar forhøjelse af hverken uafhængigheden eller kvaliteten. Det der kan medføre en for-

bedring af kvaliteten fremadrettet, det er at tilsynet vil være bedre til, at koordinere deres funktioner indbyr-

des, her tænker jeg indenfor EU. Det kan medføre en højnelse af kvaliteten af tilsynsarbejdet, som igen vil 

smitte af på revisors arbejde, men det er en afledt effekt. Jeg tror ikke sådan noget som rotation i forordnin-

gen vil medføre en mærkbar ændring i kvaliteten i revisionen.”76 

 

Sven Carlsen og Kim Füchsel mener at medarbejdernes faglighed er nøglen til en god revisionskvalitet. 

 

For Kim Füchsel kommer en høj revisionskvalitet af veluddannede revisorer, god efteruddannelse, personlig 

intrigeret, kompetence og faglige dygtighed, samt at der er nogle stærke risikostyringssystemer i revisions-

virksomhederne. Man skal belønne folk for de rigtige ting. Man skal have nogle motivationsfaktorer og inci-

tamentssystemer, som understøtter at man ønsker kvalitet. Man skal sørge for at lave rotation i de forskellige 

teams, så der kommer ”friske” øjne på sagerne. 

 

                                                      
76 Bilag 13 
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Kim Füchsel mener ikke, at de nye regler har noget med kvalitet at gøre, og mener derfor ikke, at det vil 

hjælpe på kvaliteten. Han siger endvidere: 

 

 ”Man kunne måske endda sige, at med den markedssituation vi har i dag, med den intense konkurrence 

der er, kan man godt frygte, at det at fremprovokere endnu flere udbud som man jo gør nu og at man frem-

rykker dem indenfor en meget kort periode pga. overgangsreglerne, at det et eller andet sted kan påvirke re-

visionskvaliteten negativt, at man skal gennemføre så mange udbud. Det koster enormt store ressourcer, bå-

de for virksomhederne men i særdeleshed også for branchen. Og det tror jeg ikke er gavnligt. Jeg tror heller 

ikke at det er gavnligt, at man som revisionsvirksomhed ikke kan assistere kunderne med mange af de sup-

plerende ydelser. Vi kan ikke fastholde vores dygtige specialister på alle områderne, hvis ikke vi har mulig-

hed for også at beskæftige dem på nogle opgaver.”77 

 

Sven Carlsen er enig med Kim Füchsel og forklare: 

 

 ”Overordnet set vil jeg sige, at det gør de overhovedet ikke, men jeg kan sagtens finde nogle argumenter 

for noget af det. Der er mange aspekter i det her. Jeg plejer at bruge eksemplet, at hvis jeg sidder og revide-

rer en koncern med kompliceret opbygning, så er en af tingene transfer pricing… det har jeg rigtig, rigtig 

svært ved at revidere, men jeg har til gengæld nogle dygtige folk fra skatteområdet, som kan gå med i revisi-

onsteamet. De var her ikke, hvis ikke også de var her som rådgivere, altså hvis ikke også de kunne sælge 

rådgivningsydelser”.78 

 

Sven Carlsen mener, at revisionsbranchen vil få et rekrutteringsproblem, hvis den alene skulle sælge rene re-

visionsydelser, og at rådgivning fx lå i et andet selskab. Mange af de dygtige medarbejdere er gået ind i revi-

sionsbranchen, fordi der også er et element af rådgivning. Fjerner man det element, vil disse medarbejdere 

også søge andre steder hen, og det vil ikke være positivt for revisionskvaliteten. Sven Carlsen mener, det vil 

være et langsigtet problem i branchen.  Han kan dog godt se problematikken i, at en virksomhed kan få leve-

ret revisionsydelser for 10 mio. kr. og af samme revisionsfirma får leveret rådgivningsydelser for 20 mio. kr. 

og at dette kan give usikkerhed om, hvor revisors fokus ligger. Han mener, at det kan være meget sundt, at fx 

dette forhold bliver lovreguleret, men siger, ”Jeg tror ikke det er EU reguleringen der kommer til at styrke 

revisionen. Overordnet set tror jeg tværtimod at den kommer til at svække kvaliteten.”79 

 

  

                                                      
77 Bilag 15 
78 Bilag 12 
79 Bilag 12 
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5.1.11 Spørgsmål 11 - Udsagn 2, Administrative byrder 
Udsagn: De nye EU regler pålægger PIE virksomhederne unødige administrative byrder. 

Dette udsagn er alle interviewpersonerne enige i. Både Kim Füchsel, Claus Bonde Hansen og Sven Carlsen 

mener, at de omkostninger der knytter sig til en udbudsrunde er enormt store, samt at der kommer ekstraom-

kostninger til revisionskomiteer mv. 

 

Claus Bonde Hansen fortæller, at når de store virksomheder bliver tvungen til at skifte revisor er det med sto-

re omkostninger, hvilket han synes er unødvendigt. Her mener han, at man bør have nok tiltro til revisions-

udvalgenes og bestyrelsernes dømmekraft, i forbindelse med vurderingen af, om revisors uafhængighed bli-

ver bragt i fare og eventuelt om et revisorskifte bør komme på tale. 

 

Sven Carlsen siger: 

 

 ”Ja det gør de. De bliver tvungen til at lave tenders, udbud, de skal skifte revisor, selv hvis de ikke en-

gang synes det er interessant. De får ikke engang lov til selv at vælge. Det er ikke engang aktionærerne der 

får lov til at vælge. Det er nogle andre der bestemmer.”80 

 

Hertil giver Sven Carlsen et eksempel, hvor en virksomhed gerne vil have noget rådgivning indenfor et om-

råde, hvor virksomheden ved, at revisor sidder med en viden som der kan bygges videre på, det må man ikke 

med visse ikke-revisionsydelser. Og hvis virksomheden modtager ikke-revisionsydelser af revisor, skal der 

løbende holdes øje med at 70%-reglen ikke overskrides. Hvad hvis revisor yder non audit service og der 

pludselig kommer en tillægsydelse der ligger på negativ-listen? Eller hvis 70%-reglen overskrides, skal revi-

sor så stoppe med opgaven og give den videre til et nyt firma? Alt dette giver en masse administration. 

 

Sven Carlsen fortæller, at beslutningerne i stedet burde ligge i et styrket revisionsudvalg og der så skulle stil-

les større krav til disse. 

 

Lynge Skovgaard forklarer, at det er svært at opgøre om det kun er dårligt, men er også enig med de øvrige 

interviewpersoner. Han siger ”De pålægger dem i hvert fald nogle byrder, men om de er unødige, det ved jeg 

ikke”.81 Han siger endvidere, at det er svært at sige om de ekstra omkostninger til fx revisionsudvalg står mål 

med det der kommer ud af det. Nogle vil formentlig sige at de er unødvendige, og andre vil sige at de er 

nødvendige, men bliver der pålagt ekstra opgaver og ekstra aktivitet vil det uundgåeligt medføre nogle om-

kostninger. 

                                                      
80 Bilag 12 
81 Bilag 14 
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5.1.12 Spørgsmål 12 - Anbefaling til rådgiver 
Hvis nu du skulle bestemme/rådgive lovgiverne - hvad ville du så sige til dem/anbefale dem? 

Sven Carlsen mener, at harmonisering er vejen frem. 

 

 ”Det er et kludetæppe, når du har amerikanske regler, franskmændene er gået egne veje, hollænderne er 

gået egne veje, så har man EU systemet, herunder de enkelte lande. Verden er jo international, så derfor har 

du et kludetæppe af ting. Så helt overordnet vil jeg sige at du skulle søge harmonisering. Det skulle EU lov-

giverne også. De skulle prøve at snakke med amerikanerne og så finde et eller andet og blive enige om, ac-

ceptere hinandens regler”…” Og når vi kommer til lille Europa vil jeg sige, at vi jo har en Code Of Ethics. 

Et sæt etiske regler. Og jeg synes at den langt hen af vejen dækkede det, som vi havde behov for og indehol-

der meget af det vi skal bruge. Man havde noget der var internationalt, som man kunne have brugt”82 

 

Sven Carlsen påpeger, at man anerkender de internationale revisionsstandarder, men man anerkender ikke 

fundamentet ved de internationale revisionsstandarder, nemlig Code Of Ethics. 

 

Jens Røder vil appellere til, at man antager en liberal holdning med hensyn til, hvorledes man tolker forord-

ningen og udnytter de optioner, der er i forordningen og i direktivet, indtil man har en mulighed for at vurde-

re konsekvenserne af ændringerne. Man bør gøre hvad man kan, for at mindske byrderne for virksomhederne 

og institutionerne, og derfor udnytte den mulighed der måtte være, til at tage disse virksomheder ud af PIE 

definitionen. Såfremt man ønsker at visse virksomheder eller institutioner skal underlægges krav til offent-

liggørelse, bør det flyttes over i anden lovgivning, som er direkte møntet på disse virksomheder. 

 

Lynge Skovgaard er enig med Jens Røder og vil helt klart anbefale lovgiverne, at lægge regelsættet vedrø-

rende de offentlige virksomheder over i Styrelsesloven og ikke medtage de nye regler, da de ikke er konver-

tible med den type virksomheder der er offentlige. 

 

Claus Bonde Hansen siger: 

 

 ”Jeg synes der er nogle gode tanker omkring det med tvungen rotation, men jeg tror man skal passe på 

med at gøre det meget overmålsbestemt, men mere på, at man skal lave nogle vurderinger, både objektive og 

subjektive vurderinger omkring hvornår er der behov for nogle skift. Så er det selvfølgelig også fair nok, at 

man sætter sig ned fra lovgivers side og siger, at man også gerne vil have at nogle ydelser bliver forbudte, 

                                                      
82 Bilag 12 
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det kan jeg også være enig i. Fordi det med at kun revidere, det gør altså også at vi sikrer, at vi kun foreta-

ger revision og ikke bliver påvirket af andre ting som vi også har foretaget, andre opgaver fra en kunde.”83 

 

Claus Bonde Hansen mener dog, at man skal sætte meget klare og objektive regler, så der ikke kan blive for 

meget fortolkning, hvilket han er klar over, kan være meget svært at gøre i praksis. 

 

Kim Füchsel er mere direkte og vil lægge op til, at lovgiverne bør holde sig til det der står i direktivet og væ-

re meget påpasselig med at ligge flere virksomheder ind under definitionen. Herudover synes han, at man 

skulle blive enige på et europæisk plan, snarere end i de enkelte lande. 

 
5.2 Definition af PIE i EU landene 

I det 8. direktiv er der mulighed for, at de forskellige medlemslande, udover de fastsatte PIE virksomheder, 

børsnoterede selskaber, kreditinstitutter og forsikringsselskaber, kan definere PIE begrebet, ud fra det enkelte 

lands behov. På grund af denne option, er der på nuværende tidspunkt meget store forskelle, i antallet af 

virksomheder der er underlagt PIE definitionen landene imellem. Nogle lande har holdt sig til minimumskra-

vene, andre er gået langt udover det fastsatte minimumskrav, samt enkelte lande der ikke opfylder mini-

mumskravene. 

 

I dette afsnit vil jeg med udgangspunkt i FEE’s rapport: Definition of Public Interest Entities (PIEs) in Euro-

pe, undersøge hvilke forskelle der er medlemslandene imellem. 

 

Jeg har kontaktet FEE og til brug for afhandlingen fået tilsendt et sammenskrevet resume af de enkelte lan-

des besvarelse af udsendte spørgsmål. Dette fremgår af bilag 3. 

 

Af nedenstående, figur 1, ses hvorledes de enkelte EU lande, samt Norge og Island har valgt at definere PIE i 

den nationale lovgivning.  Den første del af figuren viser hvorledes landene opfylder mindstekravene i den 

Europæiske definition, anden del af tabellen viser hvilke yderligere virksomhedstyper der er underlagt defi-

nitionen, ud fra den valgfrie del i den europæiske definitions punkt d.84 Herudover viser figurens første ko-

lonne ”Rank” landenes placering i Transparanty Internationals Corruption Perceptions Index fra 2013.85 

                                                      
83 Bilag 11 
84 FEE, “Definition of Public Interest Entities (PIEs) in Europe – FEE” 
85 Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2013” 
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Figur 3: Overview of the definition of PIEs across European Union (EU) Member States, Iceland and Norway, 

Kilde: FEE Survey; Definition of public Interest Entities (PIEs) in Europe, Table 1. 
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Som det ses af tabellen er der meget store forskelle i definitionerne landene imellem. 

 

Tyskland, Slovenien, Sverige og England er de eneste lande, som ikke opfylder mindstekravene. Ser man på 

de lande der har valgt at udvide definitionen, er det pensionskasser, investeringsselskaber, statsejede selska-

ber og størrelseskriterier, som oftest er medtaget. 

 

Jeg har sammenholdt oversigten fra FEE med det offentliggjorte korruptions-index, Corruption Perceptions 

Index 2013, fra Transparency International86. Transparency International undersøger opfattelsen af korrupti-

on i ca. 175 lande på verdensplan. Bedømmelsen er målt på hvor korrupt de enkelte landes offentlige sektor 

opfattes. 

 

I ovenstående sammenligning ses der en tendens til at de lande der er anset som mest korrupte (ud af landene 

i FEE’s survey) også har den bredeste definition af PIE. Hvilket kan tolkes som et forsøger på at imøde-

komme offentlighedens mistillid, ved at underlægge flere virksomhedstyper en strengere regulering end hvad 

EU ligger op til. Det skal endvidere bemærkes at specielt Danmark, men også Finland, der ligger hhv. nr. 1 

og 3 på transparanty Internationals liste over lande med mindst korruption, også har valgt at have en bredere 

definition af PIE, hvilket er atypisk i denne kontekst. 

 

Ifølge FEE’s survey, er det kun 7 ud af 30 adspurgte lande, der har statsejede virksomheder med i deres defi-

nition og ud af de 7 har 3 af de adspurgte også regeringen med i deres definition, hvoraf Danmark udgør det 

ene land. 

 

Det er forskelligt hvorledes de 7 lande har medtaget offentlige virksomheder, hvilket ses nedenfor. 

 

Estland: Lokale regeringer (kan sammenlignes med kommuner) med mere end 10.000 indbyggere og sam-

lede aktiver over 20 mio. EUR. Her udover ministerier og virksomheder, fonde, foreninger eller personer der 

har aktiemajoritet eller er under indflydelse af en offentlig enhed, hvor årsregnskabet eller koncernregnska-

bet overstiger følgende betingelser: Omsætning over 14 mio. EUR, aktiver over 7 mio. EUR, gennemsnitligt 

antal medarbejdere over 200 personer og over 8 medlemmer af bestyrelsen.87 

 

Portugal: Statsejede virksomheder som to på hinanden følgende år har en omsætning over 50 mio. EUR el-

ler samlede aktiver over 300 mio. EUR.88 

                                                      
86 Transparity International er en non-profit, ikke statslig organisation der bekæmper korruption. De er i Danmark mest kendt for de-
res årlige udgivelse af korruptionsindex’et som måler niveauet af opfattet korruption i over 175 lande i verden.  
87 Resume af svar fra FEE, bilag 3 
88 Resume af svar fra FEE, bilag 3 
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Kroatien: Selskaber med særlig statslig interesse hvor den registrerede kapital er over 300 mio. HRK, og i 

gennemsnit over 250 medarbejder pr. år. 

 

Slovakiet: Enheder der udarbejder koncernregnskaber (det samlede antal er ca. 370, herunder ca. 300 offent-

lige enheder.), derudover de slovakiske jernbaner og værdipapircentralen. 

 

Rumænien: Nationale selskaber, kommercielle virksomheder, hvor staten ejer en del eller er hovedaktionær, 

og selvstyrende statsejede selskaber. 

 

Bulgarien: Offentlige virksomheder, den bulgarske stats jernbane (Bulgarian State Railroad EAD) og dens 

underordnede enheder. 

 

Danmark: Statslige aktieselskaber, kommuner, regioner og kommunale fællesskaber. 

 

Som det ses ovenfor, er det meget forskelligt, hvordan landene har valgt at medtage offentlige og statslige 

virksomheder. Det er dog gennemgående at der er angivet mindstekrav til virksomhedernes størrelse. Se fx 

Estland, Portugal og Kroatien. 

 

Ser man på størrelseskriterierne er det lande som Kroatien, Tjekkiet, Estland, Italien, Slovakiet og Spanien, 

der udover Danmark, har valgt at medtage de største ikke børsnoterede selskaber, ud fra størrelseskriterier. 

 

Størrelseskriterierne i disse lande er: 

 
Tabel 1 - Størrelseskriterier 

Land Størrelseskriterier 
Kroatien Balancesum: 17 mio. EUR (130 mio. HRK) 

Omsætning: 34 mio. EUR (260 mio. HRK) 
Antal ansatte: 250 
*2 af 3 skal være overskredet for at der er tale om en PIE 
 
Derudover omfattes selskaber af særlig interesse fra staten, med 
en registreret kapital over 39 mio. EUR. (300 mio. HRK) 

Tjekkiet Selskaber med over 4.000 medarbejdere 
Estland Balancesum: 33 mio. EUR 

Omsætning: 66 mio. EUR 
Antal ansatte: 1.000 
*2 af 3 skal være overskredet for at der er tale om en PIE 
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Italien Italien fremgår af FEE’s Survey - tabel 1 over lande med stør-
relseskriterier. Der står dog ikke i det sammenskrevne resume 
modtaget fra FEE, at disse størrelseskriterier er en del af defini-
tionen. 

Slovakiet Balancesum: 170 mio. EUR 
Omsætning: 170 mio. EUR 
Antal ansatte: 2.000 
*2 af 3 skal være overskredet for at der er tale om en PIE 

Spanien Omsætning: 200 mio. EUR 
Antal ansatte: 1.000 
* Begge kriterier skal være opfyldt i to på hinanden følgende år, 
for at der er tale om en PIE. 

Danmark Omsætning: 672 mio. EUR (5 mia. DKK)  
Balancesum: 672 mio. EUR (5 mia. DKK)  
Antal ansatte: 2.500.  
*Her skal 2 ud af 3 kriterier være overskredet i 2 på hinanden 
følgende år, før der er tale om en PIE virksomhed. 

 Kilde: Egen tilvirkning, ud fra oplysninger i FEE Survey, samt sammenskrevet resume fra FEE (bilag 3) 
   
 

Danmark har derfor de største størrelseskriterier ud af de lande der har medtaget disse. Der er ingen af de øv-

rige Nordiske lande der har medtaget størrelseskriterier i deres definitioner. 
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Ser man på antallet af PIE virksomheder fordelt på landene er der også store forskelle. 

 
Figur 4: Numbers of PIEs and listed entities in EU Member States, Iceland and Norway 
Kilde: FEE Survey; Definition of public Interest Entities (PIEs) in Europe, Table 2 

Af Figur 4, ses det at Danmark har ca. 900 PIE virksomheder. Ud af det samlede antal PIE virksomheder er 
ca. 200 børsnoterede virksomheder. Den sidste kolonne indikerer gross domestic product (GDP), også kendt 
som bruttonationalprodukt (BNP) 
 

Det er meget vanskeligt at sammenligne landene, da der er meget stor forskel på størrelse, befolkning, histo-

rie for regulering, økonomisk opbygning mv. For at have et grundlag for sammenlignelighed har jeg valgt at 

se på fordelingen af PIE virksomheder i forhold til befolkningstallet, for at komme med en indikation om, 

hvordan Danmarks antal af PIE virksomheder pr. mio. indbygger er i forhold til de øvrige EU lande. Derud-
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over har jeg valgt at se på fordelingen af PIE virksomheder pr. mio. GDP, for at belyse hvorledes Danmark i 

forhold til den økonomiske størrelse er placeret. Til sidst har jeg valgt at se på landenes økonomi i forhold til 

antal indbyggere. Dette gøres for at vise hvordan de to mål, befolkningsantal og bruttonationalprodukt, er 

fordelt i de målte lande. 

 

 

Figur 5 - Egen tilvirkning, bilag 16 
*Cypern, Luxemburg og Island er ikke medtaget i figuren, da de ikke har opgivet antal PIE i FEE’s Survey. 

 
Som man kan se af Figur 5 har Irland den største andel af PIE virksomheder, når man ser i forhold til landets 

størrelse, med 436 PIE virksomheder pr. mio. indbyggere. Danmark har den 4. største andel med 161 PIE 

virksomheder pr. mio. indbygger. 

 

Lande som vi normalt sammenligner os med har følgende fordeling: 

 

• Finland 111 PIE pr. mio. indbygger 

• Norge 82 PIE pr. mio. indbygger 

• Sverige 50 PIE pr. mio. indbygger 

• England 36 PIE pr. mio. indbygger 

• Tyskland 20 PIE pr. mio. indbygger 

 

Af landene vi normalt sammenligner os med, ligger vi i den høje ende, når man ser på hvor mange PIE virk-

somheder vi har, sammenlignet med vores befolkningsstørrelse.  

 -
 50

 100
 150
 200
 250
 300
 350
 400
 450
 500

A
n

ta
l P

IE
 p

r.
 m

io
 in

d
b

yg
g

e
r

Fordeling af antal PIE i forhold til befolkningstal



 61

Ser man på fordelingen af PIE virksomheder i forhold til landets økonomi, målt i GDP, ser fordelingen såle-

des ud. 

 

 

Figur 6 - Egen tilvirkning, bilag 16 
*Cypern, Luxemburg og Island er ikke medtaget i figuren, da de ikke har opgivet antal PIE i FEE’s Survey. 

Her ses et lidt andet billede. Mange af de østeuropæiske lande såsom Bulgarien, Kroatien, Slovenien, Est-

land, Litauen, Rumænien ligger i den høje ende, med mange PIE virksomheder i forhold til landets økonomi, 

målt i GDP. Danmark ligger i midterfeltet med 3,61 PIE virksomheder pr. mio. GDP. De øvrige landet i nor-

den ligger på hhv. 

 

• Finland 3,11 PIE virksomheder pr. mio. GDP 

• Sverige 1,13 PIE virksomheder pr. mio. GDP 

• Norge 1,07 PIE virksomheder pr. mio. GDP 

• England 1,21 PIE virksomheder pr. mio. GDP 

• Tyskland 0,58 PIE virksomheder pr. mio. GDP 

 

  

 -

 5,00

 10,00

 15,00

 20,00

 25,00

A
n

ta
l P

IE
 p

r.
 m

io
. G

D
P

Fordeling af antal PIE i forhold til GDP



 62

Hvis man ser på GDP pr. indbygger, viser dette tal den relative velstandsniveau for de enkelte lande.  

 

Figur 7 - Egen tilvirkning, bilag 16 

Som det ses af ovenstående figur ligger Danmarks velstandsniveau på højde med de øvrige Nordiske lande, 

som Norge, Sverige, Finland og Island. Det vil derfor være nærliggende at vi også sammenligner os med dis-

se lande. Derudover ligger de store toneangivne lande som England og Tyskland også i den øverste halvdel 

af velstandsfordelingen. 

 

For at finde ud af, hvorfor vi generelt ligger i den høje ende, når man ser på antal af PIE virksomheder, i for-

hold til befolkningsantal og GDP, set i forhold til de land vi gerne vil sammenligne os med, må vi se på lan-

denes PIE definitioner. 

 

Nedenfor er oplistet de 6 førnævnte landes PIE definition, samt antallet af PIE virksomheder. 

 

Tabel 2 – Andre EU landes PIE definitioner 

Land Antal PIE (heraf antal børsnoterede) PIE definition 
Finland 600 (120) - Listed companies 

- Credit institutions;  

- Insurance companies, insurance holding companies, 

major insurance associations  

 

- Investment firms, holding company;  

- Pension foundations, pension funds, and other entities 

that arrange employment pensions  
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Tyskland 1.600 (800)* 
 
 
 
* tallene givet ud fra at kreditinstitutter og 
forsikringsselskaber også er med I den tyske 
PIE definition 

- Listed companies, and entities that have applied for 
the admission of such securities on an organized mar-
ket. 
 
I Tyskland er kreditinstitutter og forsikringsselskaber 
pt. ikke medtaget I den nationale lovgivning, disse vil 
dog blive underlagt i forbindelse med det nye direktiv. 

Island Ikke angivet - Listed companies 
- Credit institutions 
- Insurance companies 
 
- Pension funds. 

Norge 414 (218) - Listed companies 
- Credit institutions 
- Insurance companies  

Sverige 450-500 (450-500) - Listed companies 
England 2.300 (2.300) - Listed companies 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra resume af svar fra FEE, bilag 3. 

 

Som det kan ses af ovenstående tabel har de lande vi sammenligner os med ingen eller meget få tilretninger 

til mindstekravene i direktivet. 

 

Norge er det eneste land der på nuværende tidspunkt alene opfylder minimumskravene i direktivet. Sverige, 

England og Tyskland opfylder ikke mindstekravene, da de kun har medtaget børsnoterede virksomheder i de-

res nuværende definition. Tyskland skriver i deres svar til FEE, at kreditinstitutter og forsikringsselskaber 

også vil blive medtaget i definitionen efter implementering af det nye direktiv. De angiver også antal PIE ud 

fra at disse virksomhedstyper var allerede med i deres definition.89 

 

Sverige svarer, at de ikke har nogen juridisk definition af PIE. Da det 8. direktiv blev implementeret, blev det 

besluttet at alene børsnoterede virksomheder skulle omfattes af de strengere regler. Der står dog i det svenske 

lovforslag (prop. 2008/09:135 p. 63), at skulle Sverige have haft en definition, skulle det alene være virk-

somheder der ifølge mindstekravene i EU direktivet som skulle være omfattet. I forbindelse med implemen-

teringen af det nye direktiv, har den svenske regering udarbejdet en rapport, som foreslår indførelse af en ju-

ridisk definition i Svensk lov. Rapporten er sendt til de berørte parter for kommentar. Her lægger regeringen 

op til at indføre minimumskravene, samt eventuelt at medtage øvrige selskaber efter den svenske selskabslov 

                                                      
89 Resume af svar fra FEE, bilag 3 
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(2005:551). I svaret til FEE bliver der dog skrevet, at den svenske regering ikke lægger op til, at der skal re-

guleres mere restriktivt eller strengere, end hvad EU-reglerne kræver, såfremt det er muligt.90 

 

England skriver i deres svar til FEE, at deres definition også alene indeholder børsnoterede virksomheder. De 

skriver desuden, at der med implementeringen af det nye direktiv vil blive medtaget kreditinstitutter, samt 

forsikringsselskaber.91 

 

Både Sverige, England og Tyskland vil derfor efter implementeringen af det nye direktiv, formentligt, alene 

opfylde minimumskravene til PIE definitionen. 

 

Finland og Island er begge lande der er gået udover mindstekravene. Begge lande har medtaget pensionssel-

skaber under definitionen. Finland har ydermere medtaget investeringsselskaber. 

 

5.3 Danske virksomheder omfattet af § 21, stk. 3 

I dette afsnit er det undersøgt hvilke danske virksomheder der er underlagt definitionen i RL § 21, stk. 3. 

Opgørelsen er foretaget ud fra de forskellige virksomhedstyper der fremgår af definitionen. 

 

Børsnoterede virksomheder: 

De i RL § 21, stk. 3, punkt 1 nævnte virksomheder, er dem man i daglig tale kalder børsnoterede virksomhe-

der. Jeg har ved en søgning på NNE (Navne og numre) fundet frem til disse, hvilket kan ses i bilag 4. Der er 

i 2014 i alt 168 børsnoterede selskaber i Danmark. 

 

Statslige aktieselskaber: 

Herefter kommer de statslige aktieselskaber i RL § 21, stk. 3, punkt 2. Dette er selskaber, hvor staten ejer 

mere end 50 % af aktiekapitalen. Finansministeriet udgiver hvert år en rapport over Statens selskaber. Af 

rapporten for 2014 fremgår det, at staten ejer 19 statslige aktieselskaber. Dette er selskaber som Danske Spil 

A/S, Det Danske Klasselotteri A/S, DONG Energy A/S og Finansiel Stabilitet A/S, se bilag 5 for udtømme-

lig liste.92 

 

Kommuner, regioner mfl.: 

RL § 21, stk. 3, punkt 3 omhandler kommuner, kommunale fællesskaber jf. § 60 i lov om kommunernes sty-

relse og regioner. Der er i Danmark 98 kommuner og 5 regioner, se bilag 6. Kommunernes størrelse varierer 

                                                      
90 Resume af svar fra FEE, bilag 3 
91 Resume af svar fra FEE, bilag 3 
92 Finansministeriet, “Statens selskaber 2014” 
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fra 1.802 indbygger i Læsø kommune til 579.513 indbygger i landets største kommune, Københavns kom-

mune.93 

 

Ser man på kommunale fællesskaber, som er reguleret i § 60 i lov om kommunernes styrelse94, drejer det sig 

om selskaber der er en del af et kommunalt fællesskab. Fx hvor 3 kommuner går sammen om en tandlæge-

klinik. 

 

Erhvervsstyrelsen udgiver hvert år en redegørelse om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende 

selskaber mv. Den seneste redegørelse er udgivet i september 2014.95 Her fremgår det af bilag 4 i redegørel-

sen at der er 53 selskaber der er underlagt § 60. Se bilag 7 for specifikation af disse. 

 

Underlagt tilsyn af Finanstilsynet: 

De i RL § 21, stk. 3, punkt 4 omhandlende virksomheder består af de selskaber, der er underlagt tilsyn af fi-

nanstilsynet, bortset fra virksomheder der er underlagt lov om forsikringsformidling, virksomheder, der er 

omfattet af lov om pantebrevsselskaber, virksomheder, der er omfattet af kapitel 3 eller § 39 p i lov om beta-

lingstjenester og elektroniske penge, og virksomheder, der er omfattet af kapitel 20 a (investeringsrådgivere) 

i lov om finansiel virksomhed. 

 

På Finanstilsynets hjemmeside, https://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Virksomheder-under-tilsyn, 

findes en database over virksomheder som finanstilsynet har under tilsyn. Her er i alt 791 selskaber, her skal 

dog fratrækkes de selskaber, der ikke er omfattet af bestemmelserne i pkt. 4. 

 

I bilag 10 er der givet en oversigt over lovgrundlaget for de virksomhedstyper der er undtaget af bestemmel-

sen i punkt 4. Når man ser bort fra disse er 483 selskaber omfattet af RL § 21, stk. 3 pkt. 4. se Bilag 8 for 

specifikation af disse. 

 

Størrelseskriterierne: 

Til sidst er punkt 5 i definitionen hvilket er virksomheder, der i 2 på hinanden følgende regnskabsår oversti-

ger to eller flere af følgende kriterier: 

 

a) En medarbejderstab på 2.500 personer, 

b) en balancesum på 5 mia. kr. eller 

c) en nettoomsætning på 5 mia. kr. 

                                                      
93 Statistikbanken: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920  
94 Se bilag 10 for KSL § 60 
95 Erhvervsstyrelsen, ”Redegørelse – Om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber mv.” 
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Denne type virksomheder er meget vanskelige at udsøge på databaser. For at give et overblik over hvilke 

virksomheder det er, har jeg gennemgået revisionsbranchens gennemsigtighedsrapporter.96 97 Heri skal revi-

sionsvirksomhederne redegøre for hvilke RL § 21, stk. 3 selskaber, de har udført lovpligtig revision på i årets 

løb. Jeg har gennemset gennemsigtighedsrapporterne for de 6 største revisionsvirksomheder i Danmark. Det-

te er KPMG, Deloitte, EY, PWC, Beierholm og BDO. Hverken Beierholm eller BDO har kunder, der over-

stiger de fastsatte grænser. Jeg har ikke gennemgået revisionsfirmaer, der er mindre end Beierholm og BDO, 

da disse med al sandsynlighed ikke har så store kunder.  I min gennemgang har jeg fundet at 108 virksomhe-

der, se bilag 9 for specifikation. 

 

Fordelingen af PIE virksomheder i Danmark ses af nedenstående tabel. 

 

Tabel 3 - PIE virksomheder i Danmark 

Selskabstype Antal 

Børsnoterede 168 

Statslige aktieselskaber 19 

Kommuner, regioner og kommunale fællesskaber 156 

Virksomheder der er underlagt tilsyn af finanstilsynet 

- Betalingstjenesteområdet, herunder betalingsinstitutter: 11  

- Børsområdet, herunder børsvirksomhed: 1  

- Fondsmæglerområdet, herunder fondsmæglerselskaber: 41  

- Forsikringsområdet, herunder livsforsikringsselskaber og pensi-

onskasser: 36, skadesforsikringsselskaber:75. 

- Kollektive investeringer, herunder AIF (selvforvaltende)98: 8, 

FAIF99: 36, investeringsforeninger: 26, investeringsforvaltningssel-

skaber: 14, specialforeninger: 1. 

- Kreditinstitutter, herunder pengeinstitutter: 84, realkreditinstitut-

483 (203)* 

                                                      
96 Reglerne for gennemsigtighedsrapporten er reguleret i det 8. selskabsdirektiv, Artikel 40. Rapporten skal udarbejdes hvert år. 
97 EY, ”Gennemsigtighedsrapport 2013”; KPMG, ”Gennemsigtighedsrapport 2013”, Deloitte, ”Gennemsigtighedsrapport 2013/14”, 
PwC, ”Gennemsigtighedsrapport 2013/14”, Beierholm, ”Gennemsigtighedsrapport 2013/14” og BDO, ”Gennemsigtighedsrapport 
2014” 

98 En alternativ investeringsfond (herefter AIF) er en kollektiv investeringsenhed som fx private equity fond/kapitalfonde, ejendoms-
fonde, venturekapitalfonde, hedgefonde. 

99 En forvalter af alternative investeringsfonde varetager risikostyring og porteføljepleje for en eller flere alternative investeringsfon-
de (AIF’er). 
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ter: 7, sparevirksomheder: 1 

- Øvrige virksomheder, herunder finansielle holdingvirksomheder: 

43, fælles datacentraler: 8, hvidvaskregister (Udlånsvirksomheder 

mv.): 9, indskydergarantifond: 1 

Virksomheder der overstiger størrelseskriterierne 

- Deloitte = 27 

- PWC = 39 

- EY = 12 

- KPMG = 30 

108 

I alt 934 

* 203 virksomheder tilhører forsikringsområdet og kreditinstitutter. 

 

Ovenstående er alene udtryk for fordelingen af selskaberne inden for definitionen. Data fra kilderne er tids-

mæssigt placeret fra 2012 – 2014, hvorfor der kan være enkelte selskaber der ikke længere er inden for defi-

nitionen, samt manglende selskaber der i dag opfylder kravene indenfor definitionen. 
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KAPITEL 6 – ANALYSE 

6.1 Indledning 
I dette afsnit vil en grundig analyse af den indsamlede empiri undersøge de udfordringer Danmark står over-

for, med den nuværende definition af PIE, set i forhold til de øvrige EU lande. Og redegøre for, om der er 

behov og ikke mindst mulighed for, at ændre den danske definition af virksomheder af offentlig interesse, så-

ledes at definitionen kan imødekomme den nye EU regulering. 

 
6.2 Dansk definition af PIE vs. øvrige EU lande 
Som det fremgår af afsnit 3.5 så har man i Danmark, af historiske årsager, valgt at have en noget udvidet ver-

sion af den europæiske PIE definition. Ser man på de lande der er vores tætteste naboer, og derfor også na-

turligt er de lande vi normalt sammenligner os med, så er Danmark klart det land med den bredeste definiti-

on. Det er dog vigtigt at bemærke, at 3 af vores nabolande ikke opfylder mindstekravene i EU definitionen, 

hvilket givet er forkert billede af antallet af PIE virksomheder i disse lande. Det drejer sig om Sverige, Tysk-

land og England, der alene har medtaget børsnoterede virksomheder i deres nationale definitioner. Disse lan-

de skal efter implementeringen af det nye EU direktiv, som minimum medtage kreditinstitutter og forsik-

ringsselskaber i deres nationale definition, hvilket vil resultere i at deres antal af PIE virksomheder vil stige. 

Tyskland har dog medtaget alle virksomheder, der falder under EU definitionen i deres svar til FEE. 

 

På grund af ovenstående, indsnævres sammenligningsgrundlaget for de danske nabolande, specielt når Island 

ikke har angivet antallet af PIE virksomheder, herunder børsnoterede virksomheder til FEE. Der er derfor re-

elt kun sammenligningsgrundlag med Finland og Norge, hvoraf Norge ikke er med i EU, men gennem EØS 

aftalen har forpligtet sig til at følge EU direktiver, som gælder det indre marked i norsk ret. Norge følger 

mindstekravene i EU forordningen, hvorimod Finland har udvidet deres definition med pensions- og investe-

ringsvirksomheder. 

 

FEE har i deres survey medtaget landenes GDP i skemaet med antal PIE i de enkelte lande. Jeg har i afsnit 

5.2, sat dette op i et søjlediagram for at få en mere visuel oversigt. Her ses det tydeligt at specielt de østeuro-

pæiske lande udgør den gruppe med flest PIE virksomheder pr mio. GDP. Og ikke overraskende ligger stær-

ke økonomier som Norge og Tyskland med færrest PIE pr. mio. GDP. Danmark ligger i den høje ende af fel-

tets midte. Det kan dog være svært at give en ensidet forklaring på dette ”fænomen”. Det er nærlæggende at 

antage, at det skyldes at de østeuropæiske lande har svagere økonomier og dette derfor giver forholdsvis flere 

PIE virksomheder pr. GDP. 
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Jeg har i afhandlingens empiriafsnit sammenlignet landenes definitioner med Transparency International kor-

ruptions-index fra 2013 og fundet, at der er en tendens til, at de lande der lå med den højeste score, dvs. an-

ses for mest korrupte, også var de lande med bredeste definitioner, fx Bulgarien (nr. 77), Kroatien (nr. 57) og 

Slovenien (nr. 61). Sammenholdes dette med oversigten over PIE i forhold til GDP, hvor de østeuropæiske 

lande var overrepræsenteret, kan overrepræsentationen derfor skyldes, at disse lande har ønsket en bred defi-

nition, for at underlægge flere virksomhedstyper fx indenfor det offentlige system, PIE reglerne for at imø-

dekomme udfordringerne vedrørende korruption, med en større uafhængighed hos revisor. 

 

Udover den udvidede sammenligning af landenes definitioner med korruptions-indexet, har jeg også set på 

fordelingen af PIE virksomheder ud fra landets befolkningsmæssige størrelse. Ser man på fordelingen af an-

tal PIE i forhold til befolkningen ligger Sverige, England og Tyskland i den lave ende, dvs. med under ca. 

100 PIE virksomheder pr. mio. indbygger. Dette er ikke overraskende i forhold til deres manglende opfyldel-

se af definitionens mindsterav. Det skal dog bemærkes, at Tyskland er den med 4. færrest PIE virksomheder 

i hele undersøgelsen, når man sammenligner ud fra befolkningstallet, selv når de har givet svar til FEE ud fra 

at de opfylder definitionen. De har 20 PIE virksomheder pr. mio. indbygger. Finland og Norge ligger midt i 

feltet og Danmark har 4. flest PIE virksomheder, nemlig 161 PIE virksomheder pr. mio. indbygger. 

 

Flere af interviewpersonerne har refereret til FEE’s survey i mine interviews. Herunder Claus Bonde Hansen 

og Kim Füchsel der begge mener, at det er uhensigtsmæssigt, at Danmark har mange flere PIE virksomheder, 

end mange af de andre lande og at det er uhensigtsmæssigt, når der fortolkes så forskelligt på implemente-

ringen. Derudover er jeg også bekendt med, at FSR bruger Survey’et i deres arbejde med den danske defini-

tion. Jeg har igennem mit arbejde med survey’et og mine analyser heraf gjort følgende observationer. 

 

- Danmark har mange PIE virksomheder set i forhold til befolkningstallet, sammenlignet med de øvrige 

EU lande. 

- Danmark ligger midt i feltet når man sammenligner antal PIE virksomheder med landenes GDP. Hvor 

specielt de østeuropæiske lande er overrepræsenteret, når man ser på lande med mange PIE virksom-

heder i forhold til GDP. De øvrige nordiske lande, England og Tyskland ligger alle i den lave ende. 

- Ser man fordelingen af GDP i forhold til antal indbygger i de enkelte lande, burde Danmark, i forhold 

til vores ”relative velstand” kunne sammenlignes med de nordiske lande (Norge, Sverige, Finland, 

Island), men også Østrig og Holland. 

-  Når man ser de europæiske lande i forhold til deres placering på Transparency International korrupti-

ons-index, er de lande med størst korruption også de lande med de bredeste definitioner. Dog er 

Danmark verdens mindst korrupte land, men har stadig en meget bred definition. 
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- De danske størrelsesgrænser er meget store i forhold til de øvrige lande der også har størrelsesgrænser, 

dog er der kun 5 lande (ud af 30), udover Danmark, der har medtaget virksomheder over en given 

størrelsesgrænse i deres definitioner. 

 

Ud fra analysen fremkommer der forhold, i forbindelse med de enkelte landes definitioner af PIE-

virksomheder, som gør det vanskeligt at uddrage klare sammenligningsgrundlag. Min analyse viser at både 

landets størrelse, kultur og hensigten med implementeringen påvirker udfaldet af datagrundlaget. Endvidere 

når sammenligningen foretages, sammenlignes Danmark, som er et land som allerede i dag lever op til EU’s 

mindstekravsdefinition, med lande, som ikke lever op til disse krav, hvilket ligeledes påvirker fortolkningen 

af dataene. 

 

Som det fremgår af ovenstående har Danmark relativt flere PIE virksomheder end de øvrige nordiske lande, 

samt England og Tyskland. Det kan ikke udledes hvor mange PIE virksomheder Danmark bør have, for at 

ligge på niveau med de øvrige lande, da et flertal af disse lande, som før nævnt, ikke opfylder mindstekrave-

ne. Ud fra ovenstående er det min vurdering, at man ikke kan bruge FEE’s survey til konkret at fortælle, hvor 

mange PIE virksomheder der bør være i Danmark, ud fra sammenligningsgrundlaget. FEE’s survey samt de i 

nærværende afhandling angivet tilføjelser, viser dog nogle indikationer over, hvordan Danmark er placeret 

og hvilke tendenser de andre lande viser. Herunder, at den danske definition er forholdsvis bred, og Danmark 

derfor har en del flere PIE virksomheder på baggrund heraf. 

 

Udfordringer ved forskelle i EU landenes definitioner 

De 5 interviewpersoner blev alle spurgt om hvilke udfordringer de så i forhold til, at man i EU ikke har en 

mere ens definition. Alle interviewpersonerne er enige om, at der er store udfordringer ved at definitionerne 

ikke er mere ens. Sven Carlsen siger, at forskellene i definitionerne forhindrer harmoni og at: 

 

 ”Hele ideen med at lave en forordning er, at det gælder i alle landene, hvilket også er godt. Problemet 

består bare i at man også laver en masse optioner, memberstate options, herunder på omfanget af PIE defi-

nitionen og så bliver det hele et kludetæppe.” 

 

Specielt virksomheder i internationale koncernforhold har store udfordringer ved de forskellige definitioner, 

der har utilsigtet konsekvenser når koncernen eksempelvis skal tilpasse sig forskellige landes lovgivning. 

 

Claus Bonde Hansen, Sven Carlsen, Jens Røder og Lynge Skovgaard mener, at det er fint at landene har mu-

lighed for at tilpasse lovgivningen efter medlemslandenes særegne forhold. Claus Bonde Hansen og Sven 

Carlsen mener dog, at der som udgangspunkt bør være ens definitioner, hvor Jens Røder og Lynge Skov-
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gaard er mere åbne overfor, at der skal være plads til individualitet. Alle er dog enige i, at landene skal passe 

på med ikke at miste det oprindelige formål med lovgivningen, samt at der forekommer store variationer. 

Sven Carslen fortæller, at man allerede i dag forsøger at opnå en vis harmoni i de forskellige member-state 

options, da man i Danmark arbejder sammen med 5-6 lande når der sker implementering af EU regulering. 

Kim Füchsel mener ikke, man skal fortolke mere restriktivt end hvad der er vedtaget, da det der er vedtaget, 

er noget alle er blevet enige om, og det også er det lovgivningen er blevet bestemt på baggrund af. 

 

Den danske definition 

I interviewene blev alle deltagere spurgt om, hvorledes de mener Danmark er stillet i forhold til de øvrige EU 

lande. Her var der bred enighed om, at man i Danmark har en del flere virksomheder der er omfattet af defi-

nitionen i forhold til mange af de øvrige lande. Som før nævnt blev FEE’s Survey fremhævet, og det blev 

prioriteret at denne viste at Danmark ligger klart i toppen når det gælder bredden af definitionen og heraf og-

så antallet af virksomheder der er omfattet. Specielt Kim Füchsel understreger, at det er utroligt uhensigts-

mæssigt at der er så uens mønster i implementeringen, når reglerne er udarbejdet på baggrund af et ønske om 

harmonisering. 

 

Sven Carlsen mener, at den brede definition påvirker de danske virksomheder negativt, ved at virksomheder-

ne bliver underlagt en begrænsning i den måde de bruger deres revisor på. Det vil give øgede omkostninger, 

herigennem administrative byrder, når virksomheder der ellers ikke ville være underlagt PIE reglerne i EU 

regi, for eksempel skal lave revisionsudbud. Jens Røder vil ikke sige, at Danmark er stillet dårligere med den 

brede definition. Men han siger også, at med de nye krav er den berede definition ikke så hensigtsmæssig. 

 

Overordnet set giver interviewpersonernes svar, et tydeligt indtryk af, at den danske definition er for bred. 

Der gives hovedsagligt to årsager. Den ene er, at den pålægger ekstra arbejde til de virksomheder der ifølge 

mindstekravene ikke ville være omfattet af kravene i andre lande. Disse virksomheder skal opfylde krav på 

en række områder, hvilket udløser mere tidsforbrug og derigennem også en omkostning. Det er svært at op-

gøre hvor stor denne omkostning er, og der er ikke lavet undersøgelser over de faktiske omkostninger der er 

forbundet hermed. 

 

Den anden årsag er, at vi i Danmark har alt for mange PIE virksomheder i forhold til de øvrige lande. Angå-

ende dette kan man hurtigt give interviewpersonerne ret i deres observationer. Danmark har mange PIE virk-

somheder i forhold til mange af de øvrige EU lande. Men som nævnt indledningsvist i dette afsnit, bliver 

man nød til at se gennem de fremlagte tal og nærmere på de øvrige landes definitioner. Grunden til at vi i 

Danmark har flere PIE virksomheder end vores søskendelande i Norden skyldes, at flere af landene ikke op-

fylder mindstekravene i definitionen. Som nævnt i andre sammenhænge af enkelte interviewpersoner, så er 
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der ikke et ensartet sammenligningsgrundlag, og det er der heller ikke, når man alene ser på antallet af PIE 

virksomheder. Derfor kan det være vanskeligt at udlede en begrundet antagelse om, at Danmark har for 

mange PIE virksomheder, da de lande vi sammenligner os med, ikke engang opfylder mindstekravene. 

 

Ser man på den danske definition er det dog tydeligt, at man i Danmark har medtaget virksomhedstyper, 

sammenlignelige lande ikke har valgt at medtage, når man betragter landets økonomi, relative velstand, sam-

fundsmæssige sammensætning og grad af korruption. Om der så er tale om for mange virksomheder og defi-

nitionen bør tilpasses, må være en beslutning der først kan tages, når det er klart, hvad konsekvenserne ved-

rørende at være omfattet eller ej er gennemgået nøje. 

 

6.3 Behov for ændring af den danske definition 
Som beskrevet i afsnit 3.2 har PIE og non-PIE virksomheder altovervejende været underlagt de samme regler 

revisionsretligt, dog med undtagelse af regler omkring krav til revisionsprotokollat, rotation, udarbejdelse af 

gennemsigtighedsrapport og intern kvalitetskontrol af revisionsvirksomhederne. Ser man på disse ekstra 

krav, er det alene kravet til rotation af revisor, der tidligere har udgjort en selvstændig meromkostning til den 

reviderede virksomhed, hvorimod de øvrige krav har været mere knyttet til den udførende aktør, nemlig revi-

sor og revisionsvirksomheden. 

 

Efter vedtagelsen af den nye forordning er der tilkommet en række ekstra krav specielt henvendt til virksom-

hederne. Krav til obligatorisk firmarotation og ikke kun partnerrotation, obligatorisk udbud, forbud mod vis-

se ikke-revisionsydelser samt loft på disse på 70 %. Derudover er der kommet ekstra krav til revisor angåen-

de rapporteringen, samt skærpelser til revisionsudvalgenes arbejde og indflydelse gennem det ny direktiv. 

 

Flere af interviewpersonerne påpeger i deres besvarelse af interviewspørgsmål 3, at den danske definition 

slet ikke er udarbejdet til det formål EU's regulering nu lægger op til. Sven Carlsen siger, at definitionen var 

lavet til et helt andet formål og det derfor er naturligt, at der nu opstår spørgsmål om der skal være så mange 

virksomheder der skal omfattes af definitionen. 

 

EU Kommissionens formål med skærpelserne i forordningen og direktivet, er at forbedre revisionskvaliteten 

og genoprette investorernes tillid til de finansielle oplysninger, gennem ændringer der skal medvirke til at 

øge revisors uafhængighed. Der har været for stor fortrolighed mellem revisor og selskabets ledelse og de 

trusler der er opstået heraf, har været med til at skabe en mistillid til revisor, som offentlighedens tillidsre-

præsentant. Forventningskløften mellem regnskabsbrugers opfattelse af revisors uafhængighed og revisors 

egen opfattelse af sin uafhængighed har været et af EU Kommissionens indsatspunkter. 
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Blandt interviewpersonerne er der en generel enighed om, at der er behov for en ændring i den danske defini-

tion. Claus Bonde Hansen siger, at der på baggrund af de nye EU regler, bør ændres i den danske definition, 

således at den bliver tilpasset til mindstekravene i EU definitionen. Dette tilslutter Kim Füchsel sig, da han 

mener, det er urimeligt at små virksomheder, der ikke er omfattet af mindstekravene, skal underlægges krav 

og omkostninger som store børsnoterede virksomheder. Der er også generel enighed om, at den danske defi-

nition ikke længere passer til det formål, som EU definitionen lægger op til. 

 

Lynge Skovgaard siger, at ændringerne i forordningen og direktivet kan være med til at hæve uafhængighe-

den, men at det ikke nødvendigvis ændrer ved kvaliteten, eller at kvaliteten tværtimod kan blive faldende. 

Han mener også, at den danske definition er for bred og der bør reguleres således at nogle virksomhedstyper 

udtages. 

 

Det er interviewpersonernes samlede holdning, at regnskabsbrugerne ikke lægger mærke til de ekstra regler 

en PIE virksomhed er underlagt, og derigennem hvilke betydning det har. De mener derfor ikke, at det vil 

have den store konsekvens om nogle virksomheder, vil blive undtaget definitionen. Kim Füchsel fortæller 

endvidere, at der er en del af de mindre PIE virksomheder, der end ikke selv ved, at de er omfattet af reglerne 

før revisor gør opmærksom på det. Claus Bonde Hansen henviser til, at det efter hans opfattelse, er de lovre-

gulerende myndigheder og internt i revisionsbranchen, der er størst fokus på, om virksomheder er omfattet 

eller ej. 

 

Ser man på afsnit 6.2 viser det sig, at Danmark er et af de lande, der har en overrepræsentation af tilvalg af 

virksomhedstyper i sin definition. Analysen viser, at Danmark også på antal af PIE virksomheder ligger i top 

i EU, fx sammenholdt med de øvrige lande vi normalt sammenligner os med. Dette taler også for, at der kan 

være et behov for regulering. 

 

Flere interviewpersoner nævner, at hvis nogle af de større danske virksomheder, omfattet af størrelseskriteri-

erne, lå i vores nabolande, ville de ikke være omfattet af definitionen. Dette stemmer godt overens med, at vi 

i Danmark er det eneste nordiske land med størrelseskriterier i definitionen. Dette vil betyde, at disse danske 

virksomheder bliver pålagt administrative byrder, som de ikke ville have haft, hvis ikke de var beliggende i 

Danmark, hvilket i sidste ende kan skade deres konkurrenceevne. Dette taler også for behov for ændring i de-

finitionen. 

 

Den danske regering, har hele tiden haft et ønske om, at fastholde en stor transparens og har siden implemen-

teringen af EU henstillingen i 2003-loven, haft ønske om at imødekomme EU’s forslag til styrkelse af revi-

sors uafhængighed. Den danske regering har endvidere haft et ønske om, også at styrke revisors uafhængig-
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hed i andre danske virksomheder, som man i Danmark anser som virksomheder af offentlig interesse. Dette 

taler for, at disse virksomheder fortsat skal være med i definitionen, da de alene er medtaget på baggrund af 

et ønske om øget uafhængighed og da det stadig er på baggrund af ønsket om øget uafhængighed at de nye 

regler er vedtaget.    

 

6.4 Mulighed for ændring af den danske definition 
Overordnet set er der rig mulighed for at ændre den danske definition, da en række virksomhedstyper alene 

er medtaget som dansk tilvalg. For at give klarhed over dette, er disse oplistet nedenfor til videre analyse: 

 

a) Statslige aktieselskaber (RL § 21, stk. 3. nr. 2)  

b) Regioner og kommuner (RL § 21, stk. 3. nr. 3) 

c) § 60-selskaber (RL § 21, stk. 3. nr. 3) 

d) En del af de virksomheder der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet (RL § 21, stk. 3. nr. 4) 

e) Virksomheder omfattet af størrelseskriterierne (RL § 21, stk. 3. nr. 5) 

 

Interviewpersonerne er alle blevet spurgt hvilke virksomhedstyper de mener man bør tage ud af definitionen. 

Claus Bonde Hansen, Sven Carlsen og Lynge Skovgaard mener, at man bør tager kommuner, regioner og § 

60-selskaber ud af den danske definition. Lynge Skovgaard siger endvidere, at FSR vil foreslå ministeriet at 

lægge reguleringen for disse virksomhedstyper over i Styrelsesloven. Herved kan man også undgå, at fremti-

dig EU regulering kommer til at påvirke denne type virksomhed uhensigtsmæssigt. 

 

Som vist i afsnit 5.2, er det kun 7 ud af 30 adspurgte lande, der har statsejede virksomheder med i deres defi-

nition og ud af de 7 har 3 af de adspurgte også regeringen med i deres definition, hvoraf Danmark udgør det 

ene land. De fleste af de lande der har statsejede virksomheder med i deres definition, har medtaget disse ud 

fra et størrelseskriterie. Derved er de mindste virksomheder sorteret fra, således at det alene er de store og 

betydningsfulde virksomheder, der er omfattet af landenes definitioner. I Danmark er der ikke noget mini-

mumskrav til medtagelse af offentlige virksomheder. Hvilket også betyder at meget små § 60-selskaber og 

kommuner er omfattet af definitionen. 

 

Man har i Danmark mulighed for, at flytte lovgivningen for kommuner, regioner og § 60-selskaber over i en 

anden lovgivning fx Styrelsesloven, eller man kan vælge at gøre som nogle af de andre europæiske lande, at 

sætte et mindstekrav til størrelsen af disse virksomheder. Sidste mulighed kan være aktuel, såfremt man i 

Danmark ønsker at underlægge de største offentlige/statslige virksomheder, samme regler som de øvrige 

virksomheder af offentlig interesse, herunder særlige krav til revisors uafhængighed. 
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Sven Carlsen ønsker, at der sker en begrænsning i de virksomheder der er medtaget under pkt. d, nemlig 

virksomheder underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Han vil ikke medtage de virksomheder der ikke modtager 

indlån fra markedet, da han ikke ser at disse virksomheder udgør selskaber af offentlig interesse. Claus Bon-

de Hansen mener også at der bør ændres i definitionens pkt. 4, men vil lade det op til Finanstilsynet at sætte 

nogle retningslinjer op, der er målrettet den type af virksomheder. 

 

Der har helt fra start været udfordringer med definitionens pkt. 4. Både i juni 2008, december 2012 og april 

2014 har der været regulering i pkt. 4. Det er også i denne kategori klart størstedelen af de danske PIE virk-

somheder befinder sig med 484 ud af definitionens 831 virksomheder. Tilrettelserne i definitionen er sket for 

at undtage virksomheder, som alene er underlagt tilsyn af Finanstilsynet som et adfærdstilsyn. 

 

Ses der på opgørelsen i tabel 3, og antages det, at det alene er virksomheder i finanstilsynets kategorier for-

sikringsområdet og kreditinstitutter, der er underlagt mindstekravene i EU, udgør disse kun 203 virksomhe-

der ud af i alt 484 virksomheder, der på nuværende tidspunkt er underlagt den danske definition. 

 

En redegørelse for om hvorvidt den enkelte virksomhedstype i de 281 virksomheder der reelt kan undlades i 

den danske definition, også bør undlades, vil ikke blive analyseret nærmere i nærværende afhandling pga. 

analysens omfang. 

 

Claus Bonde Hansen og Sven Carlsen mener, at man skulle overveje om størrelsesgrænserne skulle ændres, 

herunder øges. 

 

Sven Carlsen mener, at størrelsesgrænserne er for små i forhold til mange af de andre EU lande. Dette kan 

han have ret i, da der kun er Kroatien, Tjekkiet, Estland, Italien, Slovakiet, Spanien og Danmark der har 

medtaget virksomheder på baggrund af størrelseskriterier. Det vil sige, at de øvrige 23 lande ud af de 30 ad-

spurgte ikke har medtaget virksomheder ud fra størrelseskriterier. 

 

Danmark er dog det land, der har de højeste størrelseskrav, med en omsætning: 5 mia. (672 mio. EUR), ba-

lancesum: 5 mia. (672 mio. EUR), antal ansatte: 2.500. De øvrige lande har omsætningstal på hhv. 34 mio. 

EUR (Kroatien), 66 mio. EUR (Estland)170 mio. EUR (Slovakiet) og 200 mio. EUR (Spanien), samt balan-

cesummer på hhv. 17 mio. EUR (Kroatien), 33 mio. EUR (Estland), 170 mio. EUR (Slovakiet). Og antal an-

satte på hhv. 250 ansatte (Kroatien), 1.000 ansatte (Estland), 2.000 ansatte (Slovakiet) og 1.000 ansatte (Spa-

nien). 
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Ser man alene på disse tal, ligger Danmark klart i toppen, når det gælder om kun, at medtage de største virk-

somheder i henhold til størrelseskriterierne, når der sammenlignes med de øvrige lande der har medtaget 

størrelseskriterier i deres definition. 

 

Det kan dog være, at der er behov for at revidere størrelseskravene, da disse, i den danske definition, ikke er 

ændret siden definitionens fødsel i 2003. 

 

Til spørgsmålet om hvorvidt der er mulighed for at ændre den danske definition gav Kim Füchsel, som den 

eneste interviewperson, en mere klar holdning, nemlig at Danmark alene skulle medtage de virksomheder 

der er i EU’s mindstekrav. Til det siger han: 

 

 ”Jeg synes, man skal tage alt ud som ikke er krævet af EU. Fordi der er en grund til, at man er blevet 

enige om det kompromis der ligger der. Det er fordi man på EU-plan synes at det er rimeligt. Det er det alle 

kan blive enige om. Så synes jeg ikke man skal lappe videre på det i hvert enkelt land og tilføje statslige virk-

somheder, kommuner og ud fra nogle meget små kriterier en lang række andre danske virksomheder.”  

 

6.5 Konsekvenser ved ændring af den danske definition 
Som analysen ovenfor angiver, er der rig mulighed for at ændre den danske definition. Men hvilke konse-

kvenser vil dette have for samfundet, virksomhederne og revisor. 

 

Hverken Claus Bonde Hansen, Lynge Skovgaard eller Kim Füchsel mener, at det vil få nogle konsekvenser 

for regnskabsbruger, såfremt enkelte virksomhedstyper bliver undtaget definitionen. Dette begrundes med, at 

regnskabsbruger ikke har særlig fokus på EU reguleringen og kravene hertil. Såfremt at fx reglerne for 

kommuner, regioner og § 60-selskaber bliver flyttet over i Styrelsesloven, mener Lynge Skovgaard heller ik-

ke det vil få nogle konsekvenser for regnskabsbruger, at definitionen bliver tilrettet. 

 

For virksomhederne, vil det ifølge Kim Füchsel, betyde at de bliver mere frie i forhold til valg af revisor, ek-

sempelvis om, og ikke mindst hvornår, de vil gå i udbud, samt hvilke opgaver de ønsker at revisor skal assi-

stere med løsning af. 

 

Såfremt kommuner, regioner og § 60-selskaber bliver undtaget definitionen, og reglerne bliver flyttet over i 

Styrelsesloven, mener Lynge Skovgaard ikke at det vil få nogle konsekvenser for den type af virksomheder, 

da de vil fortætte med samme regler, blot i en anden lov. Claus Bonde Hansen mener også, at skal virksom-

heder undtages, så skal den nuværende lovgivning flyttes over i en anden lovgivning, således at virksomhe-
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derne fortsat vil være underlagt samme regler som hidtil, men ikke nødvendigvis vil blive omfattet af de nye 

regler. 

 

Kim Füchsel påpeger, at revisionsvirksomhederne har meget fokus på uafhængigheden og at de ikke ønsker 

en gentagelse af tidligere fejltagelser. Han siger også, at det kunne være sundt at beholde partnerrotationsreg-

lerne, dog ikke under den nuværende form, for at der fortsat kommer ”friske øjne” på sagerne. 

 

En af årsagerne til at interviewpersonerne er meget åbne over for ændringer i den danske definition er, at de 

ikke er enige med EU, på nogle af de essentielle punkter i forhold til de nye regler. Interviewpersonerne har 

delte meninger om hvorvidt de nye EU regler sikrer en højere revisionskvalkvalitet, herunder styrkelse af 

uafhængigheden. 

 

Sven Carlsen og Kim Füchsel mener ikke, at de nye regler vil være med til at forhøje kvaliteten og derigen-

nem uafhængigheden. De mener begge, at der i stedet skulle fokuseres på medarbejderenes faglighed, da 

dygtige, veluddannede, kompetente medarbejdere med en god personlig integritet, er langt vigtigere når man 

ser på kvalitet. De mener endda, at de nye EU regler kan være medvirkende til at sænke kvaliteten, da de go-

de medarbejdere vil søge mere udfordrende og alsidige jobs, der også indeholder assistanceopgaver for kun-

derne, fremfor alene at skulle udføre revision. 

 

Jens Røder mener ligeledes, at de nye regler fra EU ikke medvirker til at øge kvaliteten, men at et øget til-

synsarbejde i forhold til revisors arbejde vil have den ønskede effekt. Det er i overvejende grad de negative 

konsekvenser interviewpersonerne kan se ved den nye reform, der gør at de ønsker at definitionen skal tilret-

tes. 
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KAPITEL 7 – KONKLUSION 

7.1 Konklusion 
Efter Europarlamentets vedtagelse af direktiv 2014/56/EU og i særdeleshed forordning (EU) nr. 537/2014 er 

der opstået stor debat, specielt i revisionskredse, angående lovgivningens omfang og betydning for de danske 

virksomheder, der er underlagt revisionslovens § 21, stk. 3 omhandlende virksomheder af offentlig interesse. 

Det er i dette spændingsfelt afhandlingens problemfelt udspringer. 

 

Afhandlingen er udarbejdet for; med udgangspunkt i den fælles europæiske definition af PIE, at undersøge 

hvad den danske definition af PIE giver af problemstillinger for danske virksomheder i forhold til mind-

stekravene i forordningen. 

 

I kapitel 3 konkluderede jeg, at den europæiske definition af PIE var forholdsvis ung. Den blev for første 

gang introduceret i EU’s henstilling om uafhængighed i 2002. I 2003 blev den første danske definition af 

virksomheder af offentlig interesse indført i revisorloven. Dette var 3 år før den Europæiske definition blev 

angivet direkte i lovgivningen i 2006. Den europæiske definition har ikke undergået nogen indholdsmæssig 

udvikling siden sin oprindelse. Hvorimod den danske definition har undergået en del ændringer, bestående af 

både tilføjelser og undtagelser af omfattet virksomhedstyper. 

 

Den danske definition har fra sin fødsel været en udvidet udgave af den europæiske definition. Dette specielt 

på baggrund af regeringens ønske om, at underlægge en række yderligere virksomhedstyper, de samme krav 

som børsnoterede selskaber, kreditinstitutter og forsikringsselskaber. Dette specielt med fokus på problema-

tikken omkring revisors uafhængighed. Der har givet vis været behov for denne ekstra interesse overfor de 

danske PIE virksomheder og de revisionsvirksomheder, der har stået for revisionen. Flere af afhandlingens 

interviewpersoner har også tilkendegivet, at reglerne omkring partnerrotation har været et fornuftigt onde, for 

at opretholde uafhængigheden mellem revisor og kunde. 

 

Nedenfor er først den nuværende danske og derefter den europæiske definition af virksomheder af interesse 

for offentligheden gengivet. Som det tydeligt fremgår, omfatter den danske definition flere virksomhedstyper 

end den europæiske definition. 

 

RL § 21. stk. 3. Følgende virksomheder er omfattet af stk. 1, indtil de ikke længere opfylder kriterierne: 

1) Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-land eller et EØS-

land, 

2) statslige aktieselskaber, 
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3) kommuner, kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, og regioner, 

4) virksomheder, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, bortset fra virksomheder, der er omfattet af lov om 

forsikringsformidling, virksomheder, der er omfattet af lov om pantebrevsselskaber, virksomheder, der er 

omfattet af kapitel 3 eller § 39 p i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, og virksomheder, der er 

omfattet af kapitel 20 a (investeringsrådgivere) i lov om finansiel virksomhed, og 

5) virksomheder, der i 2 på hinanden følgende regnskabsår overstiger to eller flere af følgende kriterier: 

a) En medarbejderstab på 2.500 personer, 

b) en balancesum på 5 mia. kr. eller 

c) en nettoomsætning på 5 mia. kr. 

 

Den gældende Europæiske definition fra det nye direktivs artikel 2, nr. 13. 

 

Virksomheder af interesse for offentligheden:100 

a) Virksomheder, der er underlagt en medlemsstats lovgivning og har udstedt omsættelige værdipapi-

rer, der er optaget til handel på et reguleret marked i en medlemsstat i den i artikel 4, stk. 1, nr. 14, i 

direktiv 2004/39/EF anvendte betydning 

b) Kreditinstitutter som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2013/36/EU, og som ikke er omhandlet i artikel 2 i nævnte direktiv 

c) Forsikringsselskaber som defineret i artikel 2, stk. 1, i direktiv 91/674/EØF, eller 

d) Virksomheder, som af medlemsstaterne er udpeget som virksomheder af interesse for offentligheden, 

f.eks. virksomheder med særlig offentlig relevans på grund af arten af deres aktiviteter, deres stør-

relse eller antallet af medarbejdere 

 

Der er efter vedtagelse af det nye direktiv og den nye forordning, opstået en problemstilling omkring den 

danske definition. Den danske definition var vedtaget på baggrund af, et ønske om regulering der kunne for-

bedre grundlaget for revisors uafhængighed. EU har nu videreudviklet lovgivningen omhandlende de virk-

somheder, der vurderes til at have den største indflydelse på samfundet. Dette har sat den danske definition 

under pres. Nærværende afhandling viser, at den danske definition er formuleret til et mere begrænset formål 

end hvad EU i dag regulerer, da den hovedsagligt er vedtaget for at sikre partnerrotation. Dette støttes også 

af interviewpersonernes svar til spørgsmål 4.101 

 

Efter vedtagelsen af forordningen er der kommet krav til obligatorisk udbud af revisionsopgaven til ny revi-

sionsvirksomhed minimum hvert 10 år, dog med en række dispensationsmuligheder for længere engagement. 

                                                      
100 Direktiv 2014/56/EU, Artikel 2, nr. 13: 
101 Se interviewguide, bilag 1 
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Der er vedtaget en liste med ikke-revisionsydelser, som virksomhedens faste revisor ikke længere må assiste-

re med, dog med undtagelser, hvilke honorarmæssigt ikke må overstige et loft på 70 % af det samlede revisi-

onshonorar. Derudover er det vedtaget, at revisionsudvalget skal være en mere fremtræden aktør når revisor 

skal vælges og at revisors rapportering skal være mere omfattende. Disse ændringer vil langt fra passe nogle 

af de mindre danske PIE virksomheder. Dette mener blandt andet Lynge Skovgaard, som påpeger, at nogle af 

de danske kommuner og § 60-selskaber mere ligner ejerledet eller SMV virksomheder og derfor slet ikke er 

gearet til de omfattende regler. 

 

Det kan konkluderes, at Danmark tilhører en af de lande med den bredeste definition, når der sammenlignes 

på tværs af EU landene. Specielt i forhold til vores nabolande, de nordiske lande, Tyskland og England, har 

Danmark markant flere PIE virksomheder. En del af denne forskel skyldes, at lande som fx Sverige, Tysk-

land og England alene har medtaget børsnoterede selskaber deres definition, og derfor ikke opfylder mind-

stekravene.  Ifølge afhandlingens analyse af FEE’s survey af PIE virksomheder i Europa, ses der en klar ten-

dens til, at specielt de østeuropæiske lande har meget brede definitioner. En overraskende observation er, at 

sammenlignes landenes placering på Transparancy International’s Corruption Perceptions Index fra 2013, er 

de lande der anses som mest korrupte, også lande med de bredeste definitioner. Dette kan skyldes, at landene 

forsøger at bekæmpe korruptionen, med en større grad af regulering af revisors uafhængighed og derigennem 

underlægger flere virksomheder kravene som PIE virksomheder. To lande, der skiller sig ud i denne sam-

menligning, er Danmark og Finland, der er hhv. det mindst korrupte og 3. mindst korrupte land i verden. Til 

trods for dette har begge lande en udvidet definition i forhold til EU’s mindstekrav. 

 

I nærværende afhandling fremgår det, at der i Danmark er en del flere virksomheder omfattet af definitionen, 

set i forhold til mange af de øvrige EU lande. Der er forskellige meninger om, hvorvidt den danske definition 

er med til at påvirke de danske virksomheder negativt eller ej. Som det fremgår af afhandlingen, giver inter-

viewpersonernes svar et tydeligt indtryk af, at de synes, at den danske definition er for bred. Der gives ho-

vedsagligt to årsager. Den ene er, at det pålægger ekstra arbejde til de virksomheder, der ifølge mindstekra-

vene ikke ville være omfattet i andre lande. Den anden årsag er, at vi i Danmark har alt for mange PIE virk-

somheder i forhold til de øvrige EU lande. Den sidste årsag kan dog være svær at udlede, da mange af vores 

nabolande ikke opfylder mindstekravene i EU definitionen. 

 

Det kan i nærværende afhandling konkluderes, at der er bred enighed om, at der er et behov for at ændre i 

den danske definition, da denne er bestemt til at have et meget smallere formål, end det formål den nu får 

med den nye EU lovgivning. Selvom det overordnede formål, både tidligere og nu, er at øge revisors uaf-

hængighed, lægger de nye regler op til langt mere vidtrækkende regulering end tidligere og det er de mange 
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små danske PIE virksomheder ikke gearet til, hverken i størrelse eller kapacitet. I forbindelse med en æn-

dring af den danske definition bliver der lagt op til at: 

 

- Undtage kommuner, regioner og § 60-selsksber og flytte den nuværende regulering, herunder regler 

om partnerrotation over i Styrelsesloven, hvorfra reguleringen herfra skal videreudvikles. 

- Undtage alle de virksomheder der pt. er omfattet definitionen pga. de er underlagt tilsyn af Finanstil-

synet. Således at det alene er virksomheder der modtager indlån, samt forsikringsselskaber der frem-

over er omfattet. 

- Eventuelt forhøje størrelseskriterierne, således at det kun er de allerstørste danske (ikke børsnoterede) 

selskaber der er omfattet. 

 

Det kan konkluderes, at der er rig mulighed for at tilpasse definitionen, da den danske definition er meget 

bred. Den danske definition indeholder i alt 831 virksomheder. Skæres definitionen ned til EU’s minimums-

krav vil alene 370 virksomheder være omfattet. 

 

Det er dog vigtigt stadig at hold fokus på, hvorfor de danske definition har den bredde den nu engang har og 

ikke kun at mindske definitionen, alene for at der er så få virksomheder der bliver omfattet som muligt. Det 

har været et ønske fra lovgivers side, at de medtagne virksomhedstyper skulle have særlig fokus på revisors 

uafhængighed, og dette behov mener jeg også fremover skal iagttages. Det bør undersøges om revisorlovens 

almindelige bestemmelser opfylder dette behov eller om der, som interviewpersonerne lægger op til, skal re-

guleres i anden lovgivning, for dét der eventuelt bliver lempet i revisorloven. 

 

7.2 Anbefalinger 
Dette afsnit vil indeholde de anbefalinger jeg er kommet frem til gennem behandling af afhandlingens pro-

blemstilling. Afsnittet vil indeholde mine anbefalinger, til en løsning af den udfordring den danske definition 

i RL § 21, stk. 3 står overfor, efter Europa Parlamentets vedtagelse af det nye direktiv og forordning. 

 

Igennem mit arbejde med afhandlingens problemstilling, har jeg gjort mig overvejelser om hvordan den dan-

ske definition kan udformes, for at den opfylder samfundets forventninger, således at der ikke opstå usikker-

hed omkring revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant, men samtidig så virksomhederne ikke 

bliver underlagt unødige regler, der øger den administrative byrde uden en egentlig effekt. 

 

Jeg mener, at der er behov for en gennemgribende ændring af den danske definition, således at det bliver en 

definition der kan imødekomme de ændringer der må komme gennem fremtidig EU regulering. Danmark er 

et lille land. Det betyder både, at vi hurtigt kan lave regler der ”spænder ben” for os selv ude i det store glo-
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bale marked, men omvendt betyder det også, at vi er nød til at værne om vores nationale marked. Vi er af-

hængig af at have stor tillid til vores virksomheder. Erhvervsskandaler rammer hårdt og giver hurtigt mistil-

lid i markedet. Derfor mener jeg, at vi fortsat skal have fokus på de virksomheder, som kan anses vigtige og 

betydningsfulde for det danske samfund. Det er en svær balancegang. For det første skal definitionen kunne 

imødekomme yderligere regulering fra EU, da det nok næppe er den sidste reform der kommer på revisions-

området. Samtidig skal de virksomhedstyper, som vi nationalt mener, har særlig offentlig betydning regule-

res, således at der er klare regler for revisors uafhængighed. 

 

Mine anbefalinger er derfor at reformulere den danske definition således, at den alene indeholder mindste-

kravene, eventuelt med tilføjelse af størrelseskriterierne, som i øvrigt ikke ændres. Derved opnås en definiti-

on der i fremtiden også vil kunne modstå ændringer i EU lovgivningen. 

 

Det vil betyde, at en del virksomhedstyper som på nuværende tidspunkt anses som virksomheder af offentlig 

interesse, falder udenfor definitionen. Jeg mener, at der fortsat skal være opmærksomhed på de virksomheder 

der rent faktisk har interesse for den danske offentlighed og det omgivende samfund, men at denne regule-

ring ikke nødvendigvis hører hjemme under EU definitionen. 

 

Som nævnt gennem afhandlingen, har der været stor tilslutning til eksempelvis rotationsbestemmelserne. Jeg 

ser ikke nogen hindring i, at man implementere de nye EU regler for rotation af revisionsvirksomhed til brug 

for PIE virksomhederne, og samtidig omfatter virksomheder der ikke er en del af PIE definitionen, til den 

fortsat gældende partnerrotationsregel. En sådan paragraf vil jeg opbygge således: 

 

Stk.2. Følgende virksomheder er omfattet af stk. X, indtil de ikke længere opfylder kriterierne: 

 

1)  Virksomheder der opfylder Direktiv 2014/56/EU artikel 2, nr. 13 virksomheder af interesse for offent-

ligheden 

2)  Statslige aktieselskaber med en balancesum over XX mio. kr. og/eller en omsætning over XX mio. kr. 

3)  Regioner og kommuner 

4)  Kommunale fællesskaber jf. § 60 i lov om kommuners styrelse, der i 2 på hinanden følgende regn-

skabsår overstiger to eller flere af følgende kriterier, en medarbejderstab på XX personer, en balan-

cesum på X mio. kr. eller en nettoomsætning på X mio. kr. 

5)  Virksomheder, der er betalingsinstitutter, investeringsforeninger og investeringsforvaltningsselskaber 

og herigennem underlagt tilsyn af Finanstilsynet 

6)  Virksomheder, der i 2 på hinanden følgende regnskabsår overstiger to eller flere af følgende kriterier: 

a) En medarbejderstab på 2.500 personer, 
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b) en balancesum på 5 mia. kr. eller 

c) en nettoomsætning på 5 mia. kr. 

 

Ovenstående er alene et eksempel på, hvordan man i Danmark kan implementere de nye EU regler og stadig 

imødekomme de nationale ønsker. Herved vil de øvrige virksomheder man ønsker at regulere i Danmark, ik-

ke omfattes af de EU regler som er unødvendige for netop den virksomhedstype. 

 

Hvilke virksomheder der skal medtages udover pkt. 1 kan diskuteres. I ovenstående eksempel på regulering 

af partnerrotation, har jeg valgt at medtage de nuværende virksomhedstyper, dog med mindstekrav for de fle-

ste virksomhedstyper, da jeg mener, det kun bør være de største og mest betydningsfulde virksomheder der 

skal underlægges en strammere regulering end de almindelige regler i revisorloven. 

 

Med kommuner, regioner og § 60-selskaber kan det diskuteres, om det vil være mest hensigtsmæssigt at flyt-

te lovgivningen over i Styrelsesloven. Uden at vide det eksakte indhold i denne lovgivning, vil det sandsyn-

ligvis give en del tilrettelser heri, og der vil være behov for løbende korrektioner i forbindelse med revisorlo-

vens udvikling. Her kunne det være fordelagtigt, at beholde lovgivningen i revisorloven og derudover alene 

medtage kommuner af en vis størrelse, således at de helt små kommuner ikke blev underlagt unødige regler, 

deres størrelse taget i betragtning. Herudover vil det også give god mening, at kun de største kommunale fæl-

lesskaber blev omfattet af øgede regler, da det er disse der har særligt offentligt interesse. 

 

7.3 Perspektivering 
Som det fremgår af afhandlingens konklusion, kan der ikke gives ét klart facit på afhandlingens problemstil-

ling. Danmark har mange PIE virksomheder, men det er svært at sige om det er for mange, da vores sam-

menligningsgrundlag med de andre lande er så forskelligt. Det er ligeledes svært at udlede om de danske 

virksomheder, der kun er omfattet pga. den brede danske definition, er berørt positivt eller negativt af deres 

status som PIE virksomhed. 

 

Jeg har igennem arbejdet med afhandlingen forsøgt at få kommentarer fra brancheorganisationer og virk-

somheder men uden held. Dette kan være et udtryk for at de ikke føler, at spørgsmålet vedrørende deres sta-

tus som PIE virksomhed er relevant eller vigtig. Men det kan også skyldes den simple årsag, at de ikke for-

står problematikken omkring emnet. 

 

Jeg vil med spænding afvente Revisorkommissionens svar på Erhvervsstyrelsens brev af 14. november 2014 

og jeg håber inderligt at Revisorkommissionen vil fremkomme med forslag til ændringer som både lovgiver, 

virksomheder, revisionsbranchen og samfundet vil få gavn af. 
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Bilag 1 - Interviewguide 
Interviewguide 

 
Præsentation af interviewer: 
Her vil jeg give en kort præsentation af mig, herunder uddannelse og arbejde. 
 
Præsentation af emnet: 
Der er i denne tid stor fokus på definitionen af PIE (virksomheder af offentlig interesse) da EU 
kommissionen er kommet til enighed om et nyt direktiv og forordning som skærper reglerne omkring de 
virksomheder der er omfattet af definitionen af en PIE, det drejer sig om tvungen rotation og begrænsninger i 
ikke revisionsydelser og større krav til revisors påtegning, og det er baggrunden for at jeg ønsker at 
undersøge dette område nærmere.  
 
Den danske definition er forskellig for mindstekravene i EU definitionen, da vi udover børsnoterede 
selskaber, kreditinstitutter og forsikringsinstitutter, også medtager statslige aktieselskaber, kommuner, 
kommunale fællesskaber, regioner, virksomheder der er underlagt tilsyn af finanstilsynet, udover 
kreditinstitutter eller forsikringsinstitutter samt virksomheder der overstiger de danske størrelseskrav (2.500 
ansatte, 5 mia. balance og 5 mia. omsætning). 
 
Formål med interviewet: 
Jeg ønsker at vi i dette interview skal tale om nogle af de udfordringer der kan være ved den danske 
definition og hvad vi eventuelt kan gøre for at imødekomme disse og hvad det så har af afledte udfordringer. 
 
Tidsramme: 
Jeg har 12 spørgsmål og jeg regner med at interviewet vil tage omkring 20-30 min. 
 
Optagning og fortrolighed: 
Først vil jeg spørge om det er okay at vi optager interviewet på diktafon til videre bearbejdning. Jeg vil efter 
interviewet skrive et raferat som jeg håber du vil læse igennem og tilkendegive om jeg må bruge videre i min 
opgave. Samt om interviewet må blive offentliggjort eller ej, dvs. om opgaven i sidste ende skal være 
fortrolig. 
 
Redegørelse inden interview: 
Du må endelig spørge, hvis der er noget du er i tvivl om eller ikke forstår undervejs i interviewet. jeg vil gøre 
dig opmærksom på, at du selvfølgelig deltager frivilligt i interviewet og at du altid kan trække dit samtykke 
tilbage. Du kan fravælge at besvare de enkelte spørgsmål.  
 
Indledende spørgsmål: 
Vil du give en kort præsentation af dig selv og din baggrund. 
 
Spørgsmål 1: 
Er PIE virksomheder noget du arbejder med i din dagligdag, eller har arbejdet med tidligere, og i hvilken 
grad? 
 
Spørgsmål 2: 
 Hvilke udfordringer ser du i forhold til at der i EU ikke er mere ens definitioner?  
 
Spørgsmål 3: 
Hvad er din holdning til at EU lande har mulighed for at definere så forskelligt?  
 
Spørgsmål 4: 
Hvad tror du er grunden til at Danmark har en forholdsvis bred definition? 
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Spørgsmål 5: 
Hvad tror du at det betyder for regnskabsbruger/offentligheden at forholdsvis mange virksomheder er 
omfattet af definitionen. 
(herefter gavner det regnskabsbruger/offentligheden eller ej?) 
 
Spørgsmål 6: 
Hvordan mener du Danmark er stillet i forhold til de andre EU lande, med vores nuværende definition? 
 
Spørgsmål 7: 
Der arbejdes pt. på en ændring af den danske definition, hvad mener du om det, er det nødvendigt? (herefter 
hvad vil du ændre?) 
 
Spørgsmål 8: (hvis ja til spørgsmål 4) 
Hvilke typer af virksomheder mener du man kan tage ud af definitionen, og hvorfor? 
 
Spørgsmål 9: 
Hvad har det af betydning for disse virksomheder hvis de ikke længere er omfattet af definitionen? 
 
Spørgsmål 10: 
Hvad har det af betydning for regnskabsbruger/offentligheden, hvis disse virksomheder ikke længere er 
omfattet af definitionen? 
 
Spørgsmål 11: 
Hvad mener du om følgende udsagn:  
 
De nye EU regler sikrer en høj revisionskvalitet, herunder en styrkelse af revisors uafhængighed. 
 
De nye EU regler pålægger PIE virksomhederne unødige administrative byrder. 
 
Spørgsmål 12: 
Hvis nu du skulle bestemme/rådgive lovgiverne - hvad ville du så sige til dem/anbefale dem? 
 
 
Afrunding: 
Det var mit sidste interviewspørgsmål. Er der noget du ønsker at kommentere som vi ikke er kommet ind på i 
løbet af interviewet? 
 
Jeg siger mange tak for at du ville tage dig tid til at deltage, og jeg vil i løbet af de nærmeste dage sende 
resume af vores interview som jeg håber du vil godkende. 
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Nedenfor ses interviewspørgsmålenes relevans for problemformuleringen.  

Spørgsmål nr. Spørgsmål tekst Undersøgelsesspørgsmål 
Spørgsmål 1: Er PIE virksomheder noget du arbejder med i din 

dagligdag, eller har arbejdet med tidligere, og i 
hvilken grad? 
 

Indledende spørgsmål - bidrager 
til viden om interviewpersonen. 

Spørgsmål 2: Hvilke udfordringer ser du i forhold til at der i EU 
ikke er mere ens definitioner? 

Undersøgelsesspørgsmål 3 

Spørgsmål 3: Hvad er din holdning til at EU lande har mulighed 
for at definere så forskelligt 

Undersøgelsesspørgsmål 3 

Spørgsmål 4: Hvad tror du er grunden til at Danmark har en 
forholdsvis bred definition? 

Undersøgelsesspørgsmål 3 

Spørgsmål 5: Hvad tror du at det betyder for 
regnskabsbruger/offentligheden at forholdsvis 
mange virksomheder er omfattet af definitionen. 
(herefter gavner det regnskabsbruger/offentligheden 
eller ej?) 

Undersøgelsesspørgsmål 3 

Spørgsmål 6: Hvordan mener du Danmark er stillet i forhold til de 
andre EU lande, med vores nuværende definition? 

Undersøgelsesspørgsmål 3 

Spørgsmål 7: Der arbejdes pt. på en ændring af den danske 
definition, hvad mener du om det, er det 
nødvendigt? (herefter hvad vil du ændre?) 

Undersøgelsesspørgsmål 4 

Spørgsmål 8: Hvilke typer af virksomheder mener du man kan 
tage ud af definitionen, og hvorfor? 

Undersøgelsesspørgsmål 4 

Spørgsmål 9: Hvad har det af betydning for disse virksomheder 
hvis de ikke længere er omfattet af definitionen? 

Undersøgelsesspørgsmål 4 

Spørgsmål 10: Hvad har det af betydning for 
regnskabsbruger/offentligheden, hvis disse 
virksomheder ikke længere er omfattet af 
definitionen? 

Undersøgelsesspørgsmål 4 

Spørgsmål 11: Hvad mener du om følgende udsagn:  
 
De nye EU regler sikrer en høj revisionskvalitet, 
herunder en styrkelse af revisors uafhængighed. 
 
De nye EU regler pålægger PIE virksomhederne 
unødige administrative byrder. 

Brede udsagn som understøtter 
både undersøgelsesspørgsmål 3 
og 4 

Spørgsmål 12: Hvis nu du skulle bestemme/rådgive lovgiverne - 
hvad ville du så sige til dem/anbefale dem? 
 

Afsluttende spørgsmål – bidrager 
til forståelse af interview-
personens ønsker til den 
fremtidige definition 
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Bilag 2 – Liste over forbudte ikke-revisionsydelser 
 

Forordningen (EU) nr. 537/2014, artikel 5, stk. 1 

 

a) Levering af skattemæssige ydelser vedrørende: 

- udarbejdelse af selvangivelser * 

- Lønsumsafgift 

- Told 

- Identifikation af offentlige tilskud og skattemæssige incitamentsordninger, medmindre loven 

kræver, at revisor eller revisionsfirmaet yder assistance og leverer sådanne ydelser * 

- Assistance i forbindelse med forespørgsler og undersøgelser foretaget af skattemyndighederne, 

medmindre loven kræver, at revisor eller revisionsfirmaet leverer sådanne ydelser * 

- Beregning af direkte og indirekte skatter samt udskudt skat * 

- Skatterådgivning * 

b) Ydelser, hvor der tages ledelsesmæssige beslutninger 

c) Bogføring og udarbejdelse af regnskabsmateriale og årsregnskaber 

d) Lønmæssige ydelser 

e)  Design og implementering af interne kontroller eller risk management-processer der vedrører 

udarbejdelsen eller kontrol af finansielle oplysninger eller it-systemer der behandler finansielle 

oplysninger 

f) Vurderingsydelser, herunder vurderinger foretaget i forbindelse med aktuarydelser eller assistance i 

forbindelse med en retssag * 

g) Juridiske ydelser vedrørende 

- Generel rådgivning 

- Forhandlinger på vegne af revisionskunden 

- Partsrepræsentant i tvister 

h) Ydelser vedrørende revisionskundens interne revisionsfunktion 

i) Ydelser vedrørende revisionskundens finansiering, kapitalstruktur og investeringsstrategi, bortset fra 

erklæringer på comfort letters i forbindelse med prospekter 

j) Markedsføring af, handel med eller tegning af aktier i den reviderende virksomhed 

k) Marketing ressource ydelser vedrørende: 

- Rekruttering og kontrol af kandidaters referencer 

- Organisationsdesign 

- Controlling 
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Bilag 3 – Sammenskrevet resume fra FEE 
Austria 
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
Principally, the Definition in Article 2 No 13 of EU Statutory Audit Directive is applicable.  
Acc. to Austrian law the scope of PIEs also includes companies listed in a full member state of OECD. 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
Austrian Commercial Code ("UGB - Unternehmensgesetzbuch") and several laws applicable for financial 
institutions (eg “BWG – Bankwesengesetz” ...) 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
It can be anticipated that in autumn 2014 a proposal will be made by the Ministry of Justice to transform the 
revised PIE Definition as stipulated in the Directive 2014/56/EU. 
Regarding Audit Directive no proposals are made by the Government - discussions may start in autumn/winter 
2014. 
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
1.000 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
145 
 
Belgium 
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
- Listed companies; 
- Credit institutions; 
- Credit and insurance companies. 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
In order to transpose the Audit Directive 2006/43, Belgium introduced, for the first time, the definition of public 
interest entities in article 2, 7° of the law of 22 July 1953 creating the Belgian Institute of Registered Auditors as 
coordinated on 30 April 2007. 
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
We believe it to be too soon to know exactly what changes will be brought to our current definition of PIEs. An 
extension of the definition might be one of the possible impacts. 
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
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221 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
102 
 
 
Bulgaria 
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
- Public companies and issuers of securities in the state, as well as in another Member State of the European 
Union and in the European Economic Area; 
- Credit institutions; 
- Insurers, re-insurers and pension insurance companies; 
- Trade companies which produce, transport and sell electric and heat power; 
- Trade companies which import, transfer, distribute and transit natural gas; 
- Trade companies which provide water-supply, sewage and telecommunication services; 
- Bulgarian State Railroad EAD and its subordinate units. 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
Independent Financial Audit Law 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
900 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
 
Croatia 
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
 - Companies whose securities are quoted on the stock exchange in the first quotation or in the public 
companies quotation; 
- Banks and other financial institutions such as insurance companies, investment funds, pension funds, 
pension insurance companies and other companies under the special regulation; 
- Large enterprises pursuant to the Accounting Act¹ (this new paragraph is in force since 1st of July 2013), 
- companies of the special state interest, the registered capital of which exceeds HRK 300,000,000.00, in 
accordance with the decision of the Government of the Republic of Croatia on the listing of companies of the 
special state interest. 
- According the Accounting Act (Official Gazette 109/07 i 54/13), large enterprises are those which exceed two 
of three conditions (total assets of HRK 130,000,000.00, revenue of HRK 260,000,000.00 and average number of 
employees during the year, 250). In addition, in terms of Accounting Act, large firms are also banks, savings 
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banks, building societies, electronic money institutions, insurance companies, leasing companies, investment 
fund management and separate assets without legal personality under their management, the management 
company of investment funds and assets of the investment funds with legal personality, management companies 
mandatory and voluntary pension funds and separate assets under their management, and pension insurance 
companies. 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
The legal source of definition of PIE is the Audit Act (Official Gazette 146/05, 139/08 and 144/12). 
 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
The first definition of PIEs dates from 2005 and it was changed in 2008 when the Audit Act is in compliance with 
Directive 2006/43. After 2008 there was no change in the definition. 
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
The Draft Proposal of the Accounting Act is being prepared in order to align current legislation with the Directive 
2013/34/EU. New definition of PIEs is aligned with the provisions of the Article 2 of the Directive.   
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
500 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
174 
 
Cyprus  
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
- An entity governed by the law of the Republic whose transferable securities are admitted to trading on a 
regulated market; 
- A credit institution; 
- An insurance undertaking; 
- Subject to section 3 (2), a public entity; 
- Another entity that might be defined as such by a decision of the Council of Ministers, for instance an entity 
that is of a significant public relevance because of the nature of its business, its size or the number of its 
employees; 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
The definition of PIE above is per Section 2 of Law number 42(I) of 2009 “Law which provides for statutory 
audits of annual and consolidated accounts by statutory auditors and statutory audit firms”, implementing the 
2006/43/EC Statutory Audit Directive. 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
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- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
Changes to the above definition in connection to the implementation of the Accounting Directive 2013/34/EC 
and Audit Directive 2014/56/EU have not yet been identified. 
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
Not available 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
104 
 
Czech Republic 
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
- Legal entities established under Czech law whose transferable securities are admitted to trading on a 
European regulated market or foreign markets regulated under the Agreement on the European Economic Area 
(hereinafter referred to as "Member State"); 
- Banks, insurance and reinsurance companies;  
- Health insurance companies, pension funds, pension companies, credit unions, securities brokers, central 
depository, investment companies and investment funds; 
- Commercial company or cooperative or consolidating entity, if the average number of employees of the 
company or cooperative or consolidated group for the immediately preceding accounting period exceeded 4,000 
employees. 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
Act on Auditors (No. 93/2009 Sb.) 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
The definition has not changed since its introduction that was based on the 2006/43/EC Directive 
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
It is expected that some nationally designated PIEs will be removed and new ones will be introduced. However, 
the deliberation has not reached its end so far. Also, the definition of PIEs may be moved to the Act on 
Accounting in the future. 
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
321 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
64 
 
Denmark  
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
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- Listed entities (stocks, bonds) 
- State owned corporations 
- Municipalities  
- The five health regions 
- Entities owned by more than one municipality 
- Entities monitored by the financial oversight body like banks and insurance companies, but not limited to those. 
However Investment advisers and insurance brokers are not PIE`s 
- Companies exceeding 2 out of three limits: 2500 employees, assets of 5 billion dkr. or revenue of 5 billion dkr. 
( 5 billion dkr. is apx. two third of one billion €)   
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
The law of auditors and audit firms § 21, 3  
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
The definition has not changed since 2003 
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
Business associations and FSR will argue that the definition needs to be limited but we have so far no indication 
from the government about any possible change 
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
900 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
200 
 
Estonia 
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
- A company whose securities are admitted to trading on a regulated securities market within the 
meaning of the Securities Market Act; 
- A company which is a credit institution; 
- A company which is an insurer; 
- A local government in the administrative territory of which more than 10,000 people live as at the 
balance sheet date or the total assets of which indicated in the annual accounts or in the annual 
accounts of the consolidation group as at the balance sheet date exceed 20,000,000 euro; 
- A ministry as a state accounting entity; 
- A legal person, in whose annual accounts or in annual accounts of whose consolidation group at least 
two of the indicators of the financial year exceed the following conditions: 
-  Sales revenue or income 66,000,000 euro; 
- Assets as of the balance sheet date 33,000,000 euro; 
- Average number of employees 1000 persons. 
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- A company, foundation, non-profit association or other person, which has a majority holding or 
which is under the dominant influence of the public sector entity, in whose annual accounts or in 
annual accounts of whose consolidation group at least three of the indicators of the financial year 
exceed the following conditions: 
- Sales revenue or income 14,000,000 euro; 
- Assets as of the balance sheet date 7,000,000 euro; 
- Average number of employees 200 persons; 
 - Number of members of the supervisory board 8 persons. 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
The legal source document of the definition of PIE is Estonian Auditors Activities Act (AAA) 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
Estonian Auditors Activities Act entered into force March 2010 and the Act has been in accordance with the 
2006/43/EC Statutory Audit Directive since 2010. There has been no changes in the definition of PIEs. 
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
The implementation of the new audit directive has not yet began in Estonia, so we can not estimate the influence 
at present, but I do not see big changes in the definition.  
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
149 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
13 
 
Finland 
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
- Corporations whose securities are admitted to public trading; 
- Credit institutions; 
- Investment firms, holding company;  
- Insurance, insurance holding companies, major insurance associations  
- B-benefit plans and AB pension (B pension fund is a pension fund whose purpose is to grant only to statutory 
pensions and other benefits. AB pension fund is a pension fund that aims to provide both additional voluntary 
benefits (A-section) and statutory pensions and other benefits (section B).)  
- Pension funds who exercise statutory pension  
- Farmers' Social Insurance Institution  
- Pension funds referred to in § 2 subsection 1. 1 of the Act on pension for workers (395/2006) when dealing 
with a pension case under the law on pensions for farmers  
- Seamen's Pension Fund 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
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- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
The implementation of the new audit directive has not yet began in Finland, so we do not know yet, 
which entities will be added to the definition. 
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
600 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
120 
 
France 
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
There is no single definition of PIE in France. However, specific rules apply for various categories of entities, 
including the entities considered as PIE in the 2006/43/EC Statutory Audit Directive. 
 
Entity Considered as 

PIE in the 
2006/43/EC 
Statutory Audit 
Directive 

Rotation of 
audit partner 
(article L 822-
14 of the Code 
of Commerce) 

Audit 
inspection 
performed on 
a 3 year basis 
instead of 6 
year (article R 
821-26 of the 
Code of 
Commerce) 

Transparency 
report of audit 
firms (article R 
823-21 of the 
Code of 
Commerce) 

Audit 
committee 
(article L 823-
19 of the Code 
of Commerce) 

Listed entities 
on a regulated 
market 

YES X X X X 

Credit 
institutions 
(banks) 

YES  X X X 

Insurance 
companies 

YES  X  X 

“Mutuelles livre 
II” 

YES   X  X  

Social security 
institutions 

YES  X   

“institutions de 
prév oyance” 

YES  X  X 

Not for profit NO X X   
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entities 
receiving gifts 
from the public 
at large 

 

It should be noted that the prohibition to perform management activities in a former client for a former auditor 
applies in France to all entities and not only to PIEs. 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
See reference to the articles of the Code of Commerce in the table above. In 2007 and 2008, the law was modified 
to include mandatory audit committee and transparency report, as stated above. 
Partner rotation (in France after 6 year) was already in the law since 2003 but was modified to conform to the 
directive. 
 
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
Discussions are ongoing on the scope of the public interest entities, especially for the ones that are considered as 
PIE in France but not in the directives. As an example, not for profit entities receiving gifts from the public at 
large may be very small (any not for profit entity raising money from an internet site falls into this category) ; 
these entities may keep a specific focus, but not be considered as requiring all the requirements of the directives 
applicable to PIEs. 
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
Sociét é s c tée s :  9   en ité s  
AGP (entités   a is ant  ppel   l   g nér osi té p u bl  que)  : 49   
Organismes de séc urité  s  ciale/  I stitu tio n s d   p  évoy ance :  8  
Etablissements de créd it    20 
Assurances : 297 
Mutuelles livre II : 532 
Emetteurs de titres de créa nces  ur  n  arché r  gle m e nté : 3   
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
Total number of 498 listed entities (see above)  
 
Germany (missing data) 
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
- Entities which have issued transferable securities admitted to trading on a regulated market 
- Entities that have applied for the admission of such securities on an organised market. 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
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Please refer to 1st. 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
No changes. 
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
In future in addition to entities which have issued transferable securities admitted to trading on a regulated 
market credit institutions and insurance undertakings will be considered as PIEs. 
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
Approx. 1,600 according to the new legislation 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
Approx. 800 
 
Greece 
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
L.3693/ 25.8.2008, article 2, §12: 
Entities governed by the law of a Member State whose transferable securities are admitted to trading on a 
regulated market of any Member State within the meaning of point 14 of Article 4(1) of Directive 2004/39/EC, 
credit institutions as defined in point 1 of Article 1of Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of 
the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (1) and 
insurance undertakings within the meaning of Article 2(1) of Directive 91/674/EEC. ELTE ( Greece public 
oversight authority), by a regulating act, may also designate other entities as public-interest entities, for instance 
entities that are of significant public relevance because of the nature of their business, their size or the number of 
their employees. 
.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
 
2 Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
No change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive. No information about change 
in connection to the implementation of the Accounting Directive 2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU. 
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
Approximately 50 Insurance Companies as per the Hellenic Association of Insurance Companies (EET) (2nd 

semester 2014) 
Approximately 42 Banks as per the Hellenic Bank Association (HBA) (2013) 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
Approximately  250 
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Hungary 
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
- Those entities whose transferable securities are admitted to trading on a regulated market of any Member 
State of the European Economic Area; 
- Any other entities other than those referred to in Paragraph a), designated by law as public-interest entities, 
which are of significant public relevance. 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
• Section 2, paragraph 19 of the Act LXXV of 2007 on the Chamber of Hungarian Auditors, the Activities of 
Auditors, and on the Public Oversight of Auditors 
• Section 62 of the Act CXX of 2001 on the Capital Market 
• Section 3 (1) point 97 of the Act LX of 2003 on the Insurance Institutions and Insurance Business 
• Section 6 of the Act CCXXXVII of 2013 on Credit Institutions and Financial Enterprises 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
There has been no change in the definition. 
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
102 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
55 
 
Iceland (missing data) 
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
In Iceland we have the EU definition + in addition Pension funds. 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
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Ireland 
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
- Companies or other bodies corporate governed by the law of a Member State whose transferable 
securities are admitted to trading on a regulated market of any Member State; 
- Credit institutions; 
- Insurance undertakings. 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
PIE definition contained in Statutory Instrument 220 of 2010 which implemented 2006/43/EU.  No change in 
definition as a result of 2006/43/EU. 
No changes currently anticipated but who knows! 
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
 2000 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
55 
 
Italy  
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
- Italian companies issuing securities authorised to trade on Italian and European Union regulated markets 
and those who have requested such authorisation to trade;  
- Banks;  
- The insurance companies; 
- The reinsurance companies; 
- Companies issuing financial instruments, which, although not listed on regulated markets, are widely 
distributed among the public in a significant way;  
- Management companies of regulated markets;  
-  Companies that manage clearing and guarantee systems;  
-  Centralised financial instrument management companies;  
- Securities trading companies;  
-  Asset management companies;  
- Investment companies with variable capital;  
- Payment institutions under EC Directive 2009/64;  
- Electronic money institutions;  
- The financial intermediaries referred to in Article 107 of the Consolidated Law on Banking.  
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
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At the moment the legal source is the Legislative Decree no. 39 of 27 January 2010: Implementation of directive 
2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts, amending directives 
78/660/EEC and 83/349/EEC and repealing directive 84/253/EEC1 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
Since implementation of the 2006/43/EC, started in later on 2010 but still pending for implementing decrees, 
the definition has expanded in respect the previous older definition. 
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
No significant changes are predictable.  
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
1430 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
260 
 
Latvia (no data) 
What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
companies whose transferable securies are included in the regulated market of EU memberstates. 
financial institutions as follows: 
- credit institutions; 
- asset management companies; 
- alternative investment fund managers; 
- insurance companies; 
- non-EU insurance company's branches; 
- reinsurance companies; 
- non-EU reinsurer's branches or private pension funds which provide  
financial, insurance or reinsurance services. 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
Total number of PIEs, including listed companies above - 75. 

 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
Number of listed companies (shares or bonds, but excluding banks which have issued bonds) - 33. 
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Lithuania 
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
- Public company whose securities are traded in the regulated market of the Republic of Lithuania and/or any 
other member state; 
- The bank and the Central Credit Union; 
- Brokerage houses; 
- Investment company with variable capital and closed-end investment fund whose property management has 
not been transferred to management firm;  
- Firms of management of undertakings of collective investment and/or pension fund/funds; 
- Insurance undertaking and reinsurance undertaking; 
- Central securities depository of Lithuania and Vilnius Securities Exchange. 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
Law of the Republic of Lithuania on audit 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
The definition was introduced in 2008. No significant changes have been done since 2008. 
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
This decision will be taken by the Ministry of Finance of Republic of Lithuania and we do not have information 
about it. 
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
154 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
20 
 
Luxembourg 
What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
- Listed entities 
- Credit institutions 
- Insurance undertakings 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
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4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
 
Malta 
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
- Transferable securities are admitted to trading on a regulated market of any Member State; 
- A credit institution; 
- An insurance undertaking; 
- Other entities as may be prescribed by the Board. References to the Directives in this definition shall include 
any other legislation amending or substituting such Directives. 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and> 
 [ACT No. IX of 2008] – Accountancy Profession Act 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
No changes in the definition of PIEs 
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
Any changes to the PIE definition will have to be in line with the EU Directive.  
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
94 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
22 
 
Netherlands  
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
- A legal person established in the Netherlands under Dutch law whose securities are admitted to trading on a 
regulated market; 
- A credit institution and a central credit institution having its registered office in the Netherlands; 
- A reinsurer, life insurer or non-life insurer having its registered office in the Netherlands; 
- An enterprise, institution or public body forming part of one of the categories designated pursuant to Section 2. 

 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 

The definition is stated in the Act of 19 January 2006, concerning the supervision of audit firms (Audit Firms 
Supervision Act) 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
The changes were the following: 
-reinsurer had been added to sub 2 
-sub 5 has been added 
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- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
The definition is aligned with the new EU Directives and no list of designated entities is added; there is 
uncertainty about any change regarding the latter in a near future. 
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
Between 1200 and 1350. To be confirmed. 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
Contradictory information received: approx. 120 – 130 / 80 – 90 % of PIEs. To be confirmed. 
 
Norway  
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
- Entities whose transferable securities are admitted to trading on a regulated market of any EEA State; 
- Banks and other credit institutions; 
- Insurance undertakings. 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
The Norwegian Auditing and Auditors’ Act of 15 Jan 1999 Section 5a-1 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
No change. 
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
Currently no indications 
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
414 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
266 (including 48 foreign listings) 
 
Poland 
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
- issuers of securities admitted to trading at a regulated market of an EU Member State which have 
their registered offices in the territory of the Republic of Poland excluding local government units; 
- Domestic banks, divisions of credit institutions and branches of foreign banks; 
- Credit unions; 
- Insurance companies and major divisions of insurance companies and reinsurance companies; 
- Electronic money institutions; 
- Open pension funds and general pension societies; 
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- Open investment funds, specialist open investment funds and closed-end investment funds whose 
public investment certificates were not admitted to trading at the regulated market; 
- Entities conducting brokerage activity excluding entities conducting operation solely within the 
scope of accepting and transferring instructions for purchase or sale of financial instruments or within 
the scope of investment counselling. 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
The definition of PIE is included in the Polish Auditing Act: The ACT on Statutory Auditors, Their Self-Governing 
Organisation, Entities Authorised to Audit Financial Statements and on Public Oversight of May 7, 2009. This Act 
transposed the provisions of the Directive 2006/43/EC into Polish law. 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
The definition of PIE has not changed since the amended Auditing Act was entered into force in 2009. 
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
We do not foresee any significant changes in this definition however we are not able to provide any final precise 
information in this regard. 
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
500 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
The majority of PIEs are listed companies. 
 
 
Portugal 
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
- The issuers of securities admitted to trading on a regulated market; 
-  The credit institutions whose accounts are subject to statutory audit; 
-  The securities investment funds envisaged in the legal regime governing collective investment 
undertakings; 
-  The real-estate investment funds envisaged in the legal regime governing real-estate investment 
funds; 
-  Venture-capital companies and venture-capital funds; 
-  Debt-securitisation companies and debt-securitisation funds; 
- Insurance and reinsurance companies; 
- Investment holding companies, where the investments held, directly or indirectly, confer upon these 
companies the majority of the voting rights in the credit institutions referred to in paragraph b); 
- Investment holding companies in the insurance sector and the mixed-investment insurance holding 
companies; 
- Pension funds; 
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- State-owned companies which, during two consecutive years, report a turnover of more than € 
50 000 000, or a net total assets of more than € 300 000 000. 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
The legal source of the document is Decree-Law 225/2008, of 20th of November (Decree-Law that 
creates and establishes the Portuguese Audit Public Oversight Board (CNSA).  
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
No changes in the definition since it’s implementation in 2008.  
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
As for changes, at this moment, we do not have enough knowledge to be able to respond. 
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country?  
1300 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
77 
 
Romania  
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
- Credit institutions;  
- Non-banking financial institutions, as defined by the legal regulations, registered in the General Register;  
- Payment institutions and electronic money institutions as defined by the law;  
- Insurance, insurance-reinsurance and reinsurance companies;  
- Licensed entities, regulated and supervised by the Financial Supervisory Authority (formerly Commission for 
the Supervision of the Private Pension System);  
- Financial investment service companies, investment management companies and collective investment 
undertakings, authorised/endorsed by the Financial Supervisory Authority (formerly National Commission of 
Securities);  
- Companies having securities admitted to trading on a regulated market;  
- National companies;  
- Commercial companies with state integrally or majority owned capital;  
- Autonomous state owned companies;  
- Legal persons belonging to a group of companies, falling within the consolidation requirements of a Romania-
based parent company, which must apply the International Financial Reporting Standards according to the legal 
requirements;  
- Non-profit organizations receiving public funds. 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
Public interest entities are defined in Art. 34 Para. (2) of the Accountancy Law no. 82/1991, republished  as 
subsequently amended and supplemented. 
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- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
The definition of PIEs has not been modified since the implementation in Romania of the statutory audit 
directive, 2006/43/EC 
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
For the time being, we cannot specify how the definition of PIEs is going to change, following the transposition in 
our country of the accounting directive 2013/34/EC and of the audit directive 2014/56/EU. The Ministry of 
Public Finances is the legal authority, in charge of implementing these directives in Romanian law. 
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
500 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
198 
 
Slovakia 
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
- An entity, whose transferable securities are admitted to trading on a regulated market of any 
Member State,  
- National Bank of Slovakia, bank, branch of a foreign bank, Export-Import bank of the Slovak 
Republic,  
- Insurance company, branch of a foreign insurance company, reinsurance company, branch of a 
foreign reinsurance, health insurance company, 
- Asset management company, branch of a foreign asset management company; 
- Pension management company; 
- Supplementary pension insurance company,  
- Stock exchanges,  
- The Central Securities Depository of the Slovak Republic; 
- Railways of the Slovak Republic; 
- Commercial companies as defined in § 17a(2) Act on Accounting No 431/2002, that means if they 
met certain size criteria (two of three size criteria: 170 million EUR net turnover, 170 million EUR 
gross assets, 2.000 employees); 
- Entity that prepares consolidated financial statements (total number is appr. 370, including appr. 
300 public sector entities); 
- A securities trading company and branch of a foreign securities trading company if they decide to 
prepare financial statements in accordance with IFRS as adopted by the EU. 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
The definition of PIE was introduced in 2008 as the directive 2006/43/EC was implemented. 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
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- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
Still under discussion 
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
600 (including approx. 300 public sector entities which are PIE because they prepare consolidated financial 
statements) 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
60 
 
Slovenia  
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
Listed entities - the issuers of securities admitted to trading on a regulated market; 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
No explicit definition. The definition is implicitly included in the Auditing Act. 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
There was no change in the definition since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive. 
With the implementation of the Accounting Directive the definition is supposed to be in line with the Directive 
which means that PIEs would include listed entities, credit institutions and insurance undertakings. 
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
Approximately 70 (it is supposed to be round 100 after the implementation of the Directive). 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
Approximately 70 
 
Spain 
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
- Entities whose transferable securities are admitted to trading on a regulated market;  
- Credit institutions; 
- Insurance undertakings under the supervision and control of the Bank of Spain; 
- National Stock Exchange Commission and of the General Directorate of Insurance and pension funds 
as well as the autonomous bodies with supervisory responsibilities; 
- Entities for collective investments which during two consecutive years and at the year-end date have 
a minimum of 150 shareholders or participants, their management entities as well as the investment 
services entities. 
- Mutual guarantee entities, payment institutions and electronic money institutions; 
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- Pension funds, which during two consecutive years, at the year-end date of each one have a minimum 
of 500 participants and their managing entities; 
- Entities different from the ones above which revenue is higher than 200.000.000 € or have more 
than 1000 employees for two consecutive financial years; 
- The groups of entities to which any of the entities of paragraphs above belong. 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country 
Article 2.5 of the 
 Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de 
Cuentas and Article 15 of the  Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que 
desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 
de julio 

- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation? 

There was no PIE definition before the Directive implementation 
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
It is expected that the definition may change to reduce the number of PIEs. However, no certainty at all about the 
extent of the change. 
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
8.000 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
150 
 
Sweden 
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
There is no legal definition of PIEs in Sweden. When 2006/43/EC Statutory Audit Directive was implemented the 
Swedish government decided that the option to only apply the stricter regulations regarding PIEs on entities 
whose transferable securities are admitted to trading on a regulated market should be used. However, in the 
Swedish bill (prop. 2008/09:135 p. 63) the government states that if Sweden were to have had a legal definition 
it would only have covered the entities that are mandatory PIEs according to the Directive. 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation?; and  
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
An Official Report by the Swedish government (SOU 2014:22), which is dealing with the implementation of the 
Accounting Directive 2013/34/EC, is proposing to introduce a definition of PIEs in the Annual Accounts Act 
(1995:1554) which comprises all entities defined as PIEs in the Accounting Directive. In addition to the 
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definition in the Directive it is also proposing that all entities registered as Public Limited Liability Companies in 
accordance with the Companies Act (2005:551) shall be included in the definition of PIEs. The official report is 
presently submitted to interested parties for comments. The implementation process of the Audit Directive 
2014/56/EU was recently initiated. It is too soon to anticipate how PIEs will be legally defined in Sweden. 
However, the government’s directive to the Swedish Commission, whose objective it is to implement the new 
Audit Reform Directive and Regulation, states that more restrictive or stringent rules than what the EU rules 
require should be avoided if possible. 
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
450 - 500 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
450 - 500 
 
UK 
1. What is the definition of PIE (public interest entity) in your country? 
- An issuer whose transferable securities are admitted to trading on a regulated market and the 
audit of which is a statutory audit under section 1210 of the Companies Act 2006. 
- An entity whose shares, stock or debt are quoted or listed on a UK or Irish recognised stock 
exchange, or are marketed under the regulations of a UK or Irish recognised stock exchange or other 
equivalent body. This includes any company in which the public can trade shares on the open market, 
such as those listed on the London Stock Exchange (including those admitted to trade on the 
Alternative Investments Market), PLUS Markets and the Irish Stock Exchange (including those 
admitted to trade on the Irish Enterprise Exchange). 
 
2.  Identify the legal source document of the definition of PIE in your country, and 
The statutory definition is included in e.g. the Statutory Audits (Transparency) Instrument 2008, with authority 
derived from the Companies Act 2006 s1240. The independence definition is included in the APB Ethical 
Standards. 
- How did the definition change since the implementation of the 2006/43/EC Statutory Audit Directive 
implementation? and 
The definitions did not change significantly after the 2006 directive: the option to exclude unlisted entities was 
taken up.  
- Which changes can be anticipated in connection to the implementation of the Accounting Directive 
2013/34/EC and Audit Directive 2014/56/EU?  
The definitions will need to include unlisted credit and insurance institutions going forward. 
 
3. What is the estimated number of PIEs in your country? 
2300 
 
4. What is the estimated number of listed entities in your country? 
2300 
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Bilag 4 – Børsnoterede virksomheder i DK december 2014 
 
  Virksomhedens navn Virksomhedstype 
1 A.P. Møller - Mærsk A/S Sø- og kysttransport af gods 
2 A/S Det Østasiatiske Kompagni Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 
3 A/S Møns Bank Anden pengeinstitutvirksomhed 
4 A/S Nørresundby Bank Anden pengeinstitutvirksomhed 
5 Admiral Capital A/S Administration af fast ejendom på  ontraktb asis  
6 Aktieselskabet Lollands Bank Anden pengeinstitutvirksomhed 
7 Aktieselskabet Nordfyns Bank Anden pengeinstitutvirksomhed 
8 Aktieselskabet Schouw & Co. Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 
9 Alk-Abello A/S Fremstilling af farmaceutiske præparater 
10 Alm. Brand A/S Finansielle holdingselskaber 
11 Alm. Brand Formue A/S Investeringsselskaber 
12 Ambu A/S Engroshandel med medicinalvarer og 

sygeplejeartikler 
13 Andersen & Martini A/S Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 
14 Arkil Holding A/S Ikke-finansielle holdingselskaber 
15 Athena IT-Group A/S Databehandling, webhosting og lignende 

serviceydelser 
16 Auriga Industries A/S Ikke-finansielle holdingselskaber 
17 Bang & Olufsen A/S Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for 

naturvidenskab og teknik 
18 Bavarian Nordic A/S Fremstilling af farmaceutiske præparater 
19 Berlin Iv A/S Administration af fast ejendom på  ontraktb asis  
20 Bioporto A/S Forskning og eksperimentel udvikling indenfor 

bioteknologi 
21 Blue Vision A/S Køb og salg af egen fast ejendom 
22 Boconcept Holding A/S Ikke-finansielle holdingselskaber 
23 Brd. Klee A/S Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 
24 Brødrene A. & O. Johansen A/S Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør 
25 Brødrene Hartmann A/S Fremstilling af andre papir- og papvarer 
26 Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Sportsklubber 
27 Carlsberg A/S Forskning og eksperimentel udvikling indenfor 

bioteknologi 
28 Cbrain A/S Computerprogrammering 
29 Chemometec A/S Anden mål in g  g  e knis k  naly se 
30 Chr. Hansen Holding A/S Ikke-finansielle holdingselskaber 
31 Chr. Hansen Holding A/S Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 
32 Coloplast A/S Fremstilling af andre plastprodukter 
33 Columbus A/S Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 
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34 Comendo A/S Anden it-servicevirksomhed 
35 Copenhagen Capital A/S Produktion af elektricitet 
36 Dalhoff Larsen & Horneman A/S Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer 
37 Dampskibsselskabet Norden A/S Sø- og kysttransport af gods 
38 Danske Andelskassers Bank A/S Anden pengeinstitutvirksomhed 
39 Danske Bank A/S Anden pengeinstitutvirksomhed 
40 Dantax A/S Ikke-finansielle holdingselskaber 
41 Dantherm A/S Ikke-finansielle holdingselskaber 
42 Deltaq A/S Investeringsselskaber 
43 DFDS A/S Sø- og kysttransport af passagerer 
44 Diba A/S Investeringsselskaber 
45 Djurslands Bank A/S Anden pengeinstitutvirksomhed 
46 DK Company A/S Engroshandel med beklædning 
47 Dsv A/S Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 
48 Egetæpper A/S Fremstilling af tæpper 
49 Egnsinvest Ejendomme Tyskland 

A/S 
Køb og salg af egen fast ejendom 

50 Enalyzer A/S Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 
51 Erria A/S Sø- og kysttransport af gods 
52 esoft systems a/s Engroshandel med computere, ydre enheder og 

software 
53 Euroinvestor.Com A/S Webportaler 
54 European Wind Investment A/S Investeringsselskaber 
55 Exiqon A/S Forskning og eksperimentel udvikling indenfor 

bioteknologi 
56 Expedit A/S Fremstilling af kontor- og butiksmøbler 
57 F. E. Bording A/S Ikke-finansielle holdingselskaber 
58 Fast Ejendom Danmark A/S Investeringsselskaber 
59 Fastpasscorp A/S Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 
60 Firmanavn Branchebetegnelse 
61 Firstfarms A/S Virksomhedsråd giv nin g  g  nden  ådg ivn ing  o  

driftsledelse 
62 Flsmidth & Co. A/S Ikke-finansielle holdingselskaber 
63 Flüg ger  /S Farve- og tapetforretninger 
64 Formuepleje Epikur A/S Investeringsselskaber 
65 Formuepleje Limittellus A/S Investeringsselskaber 
66 Formuepleje Merkur A/S Investeringsselskaber 
67 Formuepleje Optimum A/S Investeringsselskaber 
68 Formuepleje Pareto A/S Investeringsselskaber 
69 Formuepleje Penta A/S Investeringsselskaber 
70 Formuepleje Safe A/S Investeringsselskaber 
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71 Fynske Bank A/S Anden pengeinstitutvirksomhed 
72 Gabriel Holding A/S Udlejning af erhvervsejendomme 
73 Genmab A/S Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for 

naturvidenskab og teknik 
74 German High Street Properties A/S Ikke-finansielle holdingselskaber 
75 Glunz & Jensen A/S Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål  

i.a.n. 
76 GN Store Nord A/S Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 
77 Greentech Energy Systems A/S Produktion af elektricitet 
78 Grønlandsbanken, Aktieselskab Ikke oplyst 
79 Gyldendal A/S Udgivelse af bøger 
80 H. Lundbeck A/S Fremstilling af farmaceutiske præparater 
81 H+H International A/S Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 
82 Harboes Bryggeri A/S Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af 

mineralvand og andet vand på   la ske 
83 Hvidbjerg Bank. Aktieselskab Anden pengeinstitutvirksomhed 
84 Højgaard Holding A/S Ikke-finansielle holdingselskaber 
85 Ic Group A/S Engroshandel med beklædning 
86 Intermail A/S Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 
87 Investeringsselskabet Luxor A/S Investeringsselskaber 
88 ISS A/S Ikke-finansielle holdingselskaber 
89 Jensen & Møller Invest A/S Køb og salg af egen fast ejendom 
90 Jeudan A/S Udlejning af erhvervsejendomme 
91 Jobindex A/S Webportaler 
92 Jutlander Bank A/S Anden pengeinstitutvirksomhed 
93 Jyske Bank A/S Anden pengeinstitutvirksomhed 
94 KIF Hån dbold   lite   /S Sportsklubber 
95 Kreditbanken A/S Anden pengeinstitutvirksomhed 
96 Københavns Lufthavne A/S Serviceydelser i forbindelse med luftfart 
97 Land & Leisure A/S Køb og salg af egen fast ejendom 
98 Lån     par  ank  /S Anden pengeinstitutvirksomhed 
99 Matas A/S Ikke-finansielle holdingselskaber 
100 Medical Prognosis Institute A/S Forskning og eksperimentel udvikling indenfor 

bioteknologi 
101 Mols-Linien A/S Sø- og kysttransport af passagerer 
102 Monberg & Thorsen A/S Ikke-finansielle holdingselskaber 
103 Netbooster Holding A/S Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 
104 Neurosearch A/S Forskning og eksperimentel udvikling indenfor 

bioteknologi 
105 Newcap Holding A/S Investeringsselskaber 
106 NKT Holding A/S Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 
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107 Nordea Bank Danmark A/S Anden pengeinstitutvirksomhed 
108 Nordic Shipholding A/S Sø- og kysttransport af gods 
109 Nordicom A/S Anden udlejning af boliger 
110 Nordjyske Bank A/S Anden pengeinstitutvirksomhed 
111 North Media A/S Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 
112 Novo Nordisk A/S Fremstilling af farmaceutiske præparater 
113 Novozymes A/S Fremstilling af andre organiske basiskemikalier 
114 Ntr Holding A/S Ikke-finansielle holdingselskaber 
115 Nunaminerals A/S Ikke oplyst 
116 Ow Bunker A/S Ikke-finansielle holdingselskaber 
117 Pandora A/S Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer 
118 Parken Sport & Entertainment A/S Sportsklubber 
119 Per Aarsleff A/S Anlæg af ledningsnet til væsker 
120 Prime Office A/S Køb og salg af egen fast ejendom 
121 Realia A/S Ventureselskaber og kapitalfonde 
122 Rella Holding A/S Ikke-finansielle holdingselskaber 
123 Rias A/S Engroshandel med andre råv arer  g  alv fa brik ata  
124 Ringkjøbing Landbobank. 

Aktieselskab 
Anden pengeinstitutvirksomhed 

125 Roblon Aktieselskab Fremstilling af elektriske belysningsartikler 
126 Rockwool International A/S Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer 
127 Royal Unibrew A/S Fremstilling af øl 
128 Rtx A/S Computerprogrammering 
129 Salling Bank A/S Anden pengeinstitutvirksomhed 
130 Sanistål   /S Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør 
131 SAS Danmark A/S Ruteflyvning 
132 Scandinavian Brake Systems A/S Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 
133 Scandinavian Private Equity A/S Investeringsselskaber 
134 Silkeborg If Invest A/S Sportsklubber 
135 SimCorp A/S Anden udgivelse af software 
136 Skako A/S Ikke-finansielle holdingselskaber 
137 Skjern Bank A/S Anden pengeinstitutvirksomhed 
138 Small Cap Danmark A/S Investeringsselskaber 
139 Solar A/S Ikke-specialiseret engroshandel 
140 SP Group A/S Virksomhedsrå d giv nin g  g  nden  ådg ivn ing  o  

driftsledelse 
141 Spar Nord Bank A/S Anden pengeinstitutvirksomhed 
142 Ssbv-Rovsing A/S Computerprogrammering 
143 Strategic Investments A/S Anden finansiel formidling undtagen forsikring og 

pensionsforsikring, i.a.n. 
144 Stylepit A/S Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 
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145 Svejsemaskinefabrikken Migatronic 
A/S 

Fremstilling af andet elektrisk udstyr 

146 Sydbank A/S Anden pengeinstitutvirksomhed 
147 TDC A/S Fastnetbaseret telekommunikation 
148 Tivoli A/S Forlystelsesparker o.l. 
149 TK Development A/S Gennemførelse af byggeprojekter 
150 Topdanmark A/S Finansielle holdingselskaber 
151 Topotarget A/S Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for 

naturvidenskab og teknik 
152 Topsil Semiconductor Materials A/S Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier 
153 Torm A/S Sø- og kysttransport af gods 
154 Totalbanken A/S Anden pengeinstitutvirksomhed 
155 Travelmarket A/S Webportaler 
156 Tryg A/S Finansielle holdingselskaber 
157 Veloxis Pharmaceuticals A/S Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for 

naturvidenskab og teknik 
158 Vestas Wind Systems A/S Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for 

naturvidenskab og teknik 
159 Vestjysk Bank A/S Anden pengeinstitutvirksomhed 
160 Viborg Hån dbold   lu b  /S Andre sportsaktiviteter 
161 Victor International A/S Udlejning af erhvervsejendomme 
162 Victoria Properties A/S Ikke-finansielle holdingselskaber 
163 William Demant Holding A/S Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 
164 Wirtek A/S Computerprogrammering 
165 Zealand Pharma A/S Forskning og eksperimentel udvikling indenfor 

bioteknologi 
166 Østjydsk Bank A/S Anden pengeinstitutvirksomhed 
167 Aalborg Boldspilklub A/S Sportsklubber 
168 Aarhus Elite A/S Sportsklubber 
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Bilag 5 – Statslige aktieselskaber Danmark 
Kilde: Finansministeriets publikation – Statens selskaber 2014, juni 2014, tabel 1.1 
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Bilag 6 – Kommuner og regioner i Danmark 
Kilde: Danmarks statistik, Stastikbanken, Folketal, FOLK1, områ d e  kom muner),  varta l  014K4 
 
København 579 513 Langeland 12 657 

Frederiksberg 103 405 Middelfart 37 826 

Dragør 13 970 Nordfyns 29 026 

Tårnby 42 537 Nyborg 31 465 

Albertslund 27 789 Odense 197 513 

Ballerup 48 408 Svendborg 57 908 

Brøndby 35 038 Ærø 6 285 

Gentofte 74 986 Billund 26 278 

Gladsaxe 67 262 Esbjerg 115 397 

Glostrup 22 331 Fanø 3 275 

Herlev 28 062 Fredericia 50 390 

Hvidovre 52 264 Haderslev 55 887 

Høje-Taastrup 49 151 Kolding 90 656 

Ishøj 21 904 Sønderborg 74 928 

Lyngby-Taarbæk 54 776 Tønder 37 965 

Rødovre 37 637 Varde 50 054 

Vallensbæk 15 192 Vejen 42 623 

Allerød 24 293 Vejle 110 271 

Egedal 42 546 Aabenraa 58 917 

Fredensborg 39 810 Favrskov 47 339 

Frederikssund 44 512 Hedensted 46 008 

Furesø 38 867 Horsens 86 377 

Gribskov 40 875 Norddjurs 37 933 

Halsnæs 30 744 Odder 21 838 

Helsingør 61 660 Randers 96 757 

Hillerød 48 944 Samsø 3 735 

Hørsholm 24 833 Silkeborg 89 860 

Rudersdal 55 394 Skanderborg 58 586 

Bornholm 39 880 Syddjurs 41 657 

Greve 48 681 Aarhus 326 676 

Køge 59 062 Herning 86 793 

Lejre 27 083 Holstebro 57 422 

Roskilde 84 838 Ikast-Brande 40 616 

Solrød 21 567 Lemvig 20 630 

Faxe 35 147 Ringkøbing-Skjern 56 962 

Guldborgsund 60 830 Skive 46 655 

Holbæk 68 938 Struer 21 412 

Kalundborg 48 493 Viborg 94 994 

Lolland 43 157 Brønderslev 35 714 

Næstved 81 611 Frederikshavn 60 396 

Odsherred 32 676 Hjørring 65 329 

Ringsted 33 471 Jammerbugt 38 367 

Slagelse 77 167 Læsø 1 802 
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Sorø 29 243 Mariagerfjord 42 010 

Stevns 22 008 Morsø 20 855 

Vordingborg 45 413 Rebild 28 863 

Assens 41 027 Thisted 44 075 

Faaborg-Midtfyn 50 903 Vesthimmerlands 37 393 

Kerteminde 23 774 Aalborg 207 609 

Region Hovedstaden 1 766 677 

Region Nordjylland 582 413 

Region Sjælland 819 385 

Region Syddanmark 1 205 025 

Region Midtjylland 1 282 250 
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Bilag 7 - § 60 – selskaber i Danmark 
 
Kilde: Bilag 4 i Erhvervsstyrelsens Redegørelse – Om kommuners og regioners deltagelse i 
erhvervsdrivende selskaber mv., September 2014 
 
Oversigt over indberettede fællesskaber der er omfattet af KSL § 60  
 
Selskaber omfattet af Kommunestyrelsesloven, § 60  
AALBORG LUFTHAVN A.M.B.A.  
Ærø Bus A/S  
AFFALDSREGION NORD I/S  
AFFALDSSELSKABET VENDSYSSEL VEST I/S (AVV)  
Afviklingsinteressentskabet af 01.12.2009  
Andelsselskabet Østdeponi  
Andelsselskabet Slamforbrænding  
Deponinet  
Deponiselskabet Bobøl I/S  
Fælleskøkkenet Elbo I/S  
Fælleskøkkenet I/S  
Fælleskommunalt Redningsberedskab  
Feltengård I/S  
GEODATACENTRET I/S  
Greve Solrød Service A/S  
GRUNDKORT ØST I/S  
Hans Christian Andersen Airport s.m.b.a.  
I/S Affaldplus  
I/S Amager Ressourcecenter  
I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors  
I/S MOKANA  
I/S Mors-Thy Færgefart  
I/S NORDFORBRÆNDING  
I/S REFA  
I/S RENO-NORD  
I/S Skovsted Losseplads  
I/S Storkøbenhavns Modtagestation For Olie- og Kemikalieaffald (SMOKA)  
I/S THYRA (THY REGIONENS AFFALDSBEHANDLING)  
I/S VESTFORBRÆNDING  
Karup Lufthavn A.m.b.a.  
Klinik for tandregulering I/S  
KLINTHOLM I/S  
L90  
Lokalbanen A/S  
Lyngby-Taarbæk Affald A/S  
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Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S  
Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S  
Lyngby_Taarbæk Spildevand A/S  
MODTAGESTATION VENDSYSSEL I/S  
MØLLEÅVÆRKET  
nomi i/s  
NVRaffald I/S  
RemisenBrande Fond  
RENO DJURS I/S  
Reno Fyn I/S  
RENOVATIONSSELSKABET ESØ 90 I/S  
RENOVEST I/S  
SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE I/S  
TARUP-DAVINDE I/S  
Thyborøn-Agger færgefart  
Trekantområdets Affaldsselskab I/S  
VESTEGNENS BRANDVÆSEN I/S  
VESTEGNENS KRAFTVARMESELSKAB I/S 
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Bilag 8 – Virksomheder underlagt tilsyn af Finanstilsynet i Danmark 
 

Betalingstjenesteområdet 
En multilateral handelsfacilitet kan drives som en alternativ 
markedsplads. Der gælder ekstra regler, når den drives som en 
alternativ markedsplads. Den vigtigste forskel er, at der alene må 
optages værdipapirer til handel på den alternative markedsplads, 
hvis udstederen af værdipapiret har anmodet herom og værdipapiret 
ikke er optaget til handel på et reguleret marked i Danmark eller 
tilsvarende markeder i andre lande.  

 
1 Bluegarden A/S Betalingsinstitutter 
2 Clearhaus A/S Betalingsinstitutter 
3 Coop Betalinger A/S Betalingsinstitutter 
4 Flex Funding A/S Betalingsinstitutter 
5 Forbrugsforeningen af 1886 Betalingsinstitutter 
6 Inpay A/S Betalingsinstitutter 
7 NETS DENMARK A/S Betalingsinstitutter 
8 Nordea Finans Danmark A/S Betalingsinstitutter 
9 November First ApS Betalingsinstitutter 

10 Saxo Payments A/S Betalingsinstitutter 
11 Teller A/S Betalingsinstitutter 

Børsområdet 
Børsområdet dækker dels over virksomheder, som har tilladelse 
som ”børser”, dvs. som reguleret marked, multilateral 
handelsfacilitet eller alternativ markedsplads, og dels over 
virksomheder, der varetager den finansielle infrastruktur i 
forbindelse med handel med værdipapirer, dvs. udfører clearing- 
eller registreringsvirksomhed.  

 
1 Nasdaq Copenhagen A/S Børsvirksomhed 

Fondsmæglerområdet 
Fondsmæglerområdet omfatter selskaber, der tilbyder 
tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel til tredjemand 
på erhvervsmæssigt grundlag.  

 
1 Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
2 Accunia Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
3 Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
4 ATP Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
5 ATRIUM Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
6 BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
7 BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
8 Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
9 Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 

10 CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
11 Dansk Formue- og Investeringspleje A/S, Fondsmæglerselskab Fondsmæglerselskaber 
12 Direct Hedge Danmark Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
13 Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
14 Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S Fondsmæglerselskaber 
15 Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S Fondsmæglerselskaber 
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16 Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Fondsmæglerselskaber 
17 FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
18 Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab Fondsmæglerselskaber 
19 Fundamental Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
20 Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
21 Habro Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
22 HP Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
23 ICAP Scandinavia Fondsmæglerselskab Fondsmæglerselskaber 
24 IWC Investment Partners Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
25 Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
26 Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
27 Miranova Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
28 NEAS Fondsmæglerselskab Fondsmæglerselskaber 
29 Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
30 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Fondsmæglerselskaber 
31 Obton Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
32 Omni Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
33 PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
34 Secure Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
35 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
36 StockRate Asset Management A/S, Fondsmæglerselskabet Fondsmæglerselskaber 
37 Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
38 TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
39 UCAP Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
40 Unipension Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 
41 Wealth Management Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskaber 

Forsikringsområdet 
Virksomheder, der udbyder skadesforsikring, livsforsikrings, 
genforsikring og tværgående pensioner, er omfattet af 
forsikringsområdet. Det kræver tilladelse fra Finanstilsynet at 
udøve denne form for virksomhed  

 
1 AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
2 Arbejdstagernes Pensionskasse - SISA Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
3 Arkitekternes Pensionskasse Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
4 BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
5 BP Livsforsikringsselskab A/S Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
6 Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
7 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
8 Forsikrings-Aktieselskabet ALKA Liv II Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
9 Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 

10 Industriens Pensionsforsikring A/S Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
11 Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
12 Lægernes Pensionskasse Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
13 Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
14 MP Pension - Pensionskassen for magistre og psykologer Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
15 Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
16 Nykredit Livsforsikring A/S Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
17 PenSam Liv forsikringsaktieselskab Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
18 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
19 Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
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20 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
21 Pensionskassen for Farmakonomer Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
22 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 

23 
Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og 
Kontorpersonale Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 

24 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
25 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
26 Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
27 Pensionskassen PenSam Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
28 PFA Pension, forsikringsaktieselskab Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
29 PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
30 PKA+Pension forsikringsselskab A/S Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
31 Sampension KP Livsforsikring A/S Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
32 SEB Pensionsforsikring A/S Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
33 Skandia Link Livsforsikring A/S Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
34 Skandia Livsforsikring A A/S Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
35 Skandia Livsforsikring A/S Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
36 Topdanmark Livsforsikring A/S Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
37 Agro Reinsurance A/S Captivegenforsikringsselskab Skadesforsikringsselskaber 
38 Alm. Brand Forsikring A/S Skadesforsikringsselskaber 
39 Alpha Insurance A/S Skadesforsikringsselskaber 
40 AP Skadesforsikring Aktieselskab Skadesforsikringsselskaber 
41 Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Skadesforsikringsselskaber 
42 Arriva Insurance A/S Skadesforsikringsselskaber 
43 Borealis Insurance A/S Skadesforsikringsselskaber 
44 Bornholms Brandforsikring A/S Skadesforsikringsselskaber 
45 Carlsberg Insurance A/S Skadesforsikringsselskaber 
46 Codan Forsikring A/S Skadesforsikringsselskaber 
47 Concordia Forsikring A/S Skadesforsikringsselskaber 
48 D.S. Forsikring A/S Skadesforsikringsselskaber 
49 Danish Crown Insurance A/S Skadesforsikringsselskaber 
50 Dansk Boligforsikring A/S Skadesforsikringsselskaber 
51 Dansk Fartøjsforsikring A/S Skadesforsikringsselskaber 
52 Dansk Glasforsikring A/S Skadesforsikringsselskaber 
53 Dansk Jagtforsikring A/S Skadesforsikringsselskaber 
54 Dansk Musiker Forbund Forsikring G/S Skadesforsikringsselskaber 
55 Dansk Søforsikring G/S Skadesforsikringsselskaber 
56 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Skadesforsikringsselskaber 
57 Danske Forsikring A/S Skadesforsikringsselskaber 
58 Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S Skadesforsikringsselskaber 
59 Det gensidige forsikringsselskab Dansk Plantageforsikring Skadesforsikringsselskaber 
60 DONG Insurance A/S Skadesforsikringsselskaber 
61 DSV Insurance A/S Skadesforsikringsselskaber 
62 ETU Forsikring A/S Skadesforsikringsselskaber 
63 Europæiske Rejseforsikring A/S Skadesforsikringsselskaber 
64 FF Forsikring A/S Skadesforsikringsselskaber 

65 
FISKEFARTØJSFORSIKRINGEN LÆSØ. GENSIDIGT 
SELSKAB Skadesforsikringsselskaber 

66 Forsikrings-Aktieselskabet ALKA Skadesforsikringsselskaber 
67 Forsikringsaktieselskabet K.a.B. International Skadesforsikringsselskaber 
68 Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999 Skadesforsikringsselskaber 
69 Forsikringsselskabet HIMMERLAND G/S Skadesforsikringsselskaber 
70 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S Skadesforsikringsselskaber 
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71 Forsikringsselskabet PrivatSikring A/S Skadesforsikringsselskaber 
72 FORSIKRINGSSELSKABET TRAFIK GENSIDIGT Skadesforsikringsselskaber 
73 Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s Skadesforsikringsselskaber 
74 Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S Skadesforsikringsselskaber 
75 GARTNERNES FORSIKRING GS. DANSK JORDBRUG Skadesforsikringsselskaber 
76 GF FORSIKRING A/S Skadesforsikringsselskaber 
77 HF-Forsikring G/S Skadesforsikringsselskaber 

78 

HIDS HERREDS SAMT GRØNBÆK. HINGE OG 
VINDERSLEV SOGNES BRANDFORSIKRING FOR RØRLIG 
EJENDOM - GENSIDIG Skadesforsikringsselskaber 

79 Hvide Sande gensidige Skibsforsikringsforening Skadesforsikringsselskaber 
80 Kongeriget Danmarks Hesteforsikring G/S Skadesforsikringsselskaber 
81 Krifa Forsikring A/S Skadesforsikringsselskaber 
82 Købstædernes Forsikring, gensidig Skadesforsikringsselskaber 
83 Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring Skadesforsikringsselskaber 
84 LB Forsikring A/S Skadesforsikringsselskaber 
85 Lokal Forsikring G/S Skadesforsikringsselskaber 
86 Lundbeck Insurance A/S Skadesforsikringsselskaber 
87 Læsø gensidige Brandforsikringsforening Skadesforsikringsselskaber 
88 Maersk Insurance A/S Skadesforsikringsselskaber 
89 MELES Insurance A/S Skadesforsikringsselskaber 
90 MTH Insurance a/s Skadesforsikringsselskaber 
91 Mølholm Forsikring A/S Skadesforsikringsselskaber 
92 NEM Forsikring A/S Skadesforsikringsselskaber 
93 Nykredit Forsikring A/S Skadesforsikringsselskaber 
94 NÆR-BRAND Forsikring G/S Skadesforsikringsselskaber 
95 Pensam Forsikring A/S Skadesforsikringsselskaber 
96 Popermo Forsikring g/s Skadesforsikringsselskaber 
97 Qudos Insurance A/S Skadesforsikringsselskaber 
98 Skibsforsikringen Frederikshavn G/F Skadesforsikringsselskaber 
99 Storstrøms Forsikring G/S Skadesforsikringsselskaber 

100 SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK", GS Skadesforsikringsselskaber 
101 Søassuranceforeningen "Ærø" (gensidig) i likvidation Skadesforsikringsselskaber 
102 Sønderjysk Forsikring G/S Skadesforsikringsselskaber 
103 TDC Reinsurance A/S Skadesforsikringsselskaber 
104 Thisted Forsikring, g/s Skadesforsikringsselskaber 
105 Topdanmark Forsikring A/S Skadesforsikringsselskaber 
106 Tryg Forsikring A/S Skadesforsikringsselskaber 
107 Tryg Garantiforsikring A/S Skadesforsikringsselskaber 

108 
ULFBORG-HIND HERREDS BRANDASSURANCESELSKAB 
FOR LØSØRE. GENSIDIG Skadesforsikringsselskaber 

109 
ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK 
SØFART. GENSIDIGT FORBUND Skadesforsikringsselskaber 

110 United Insurance af 01.08.2011 A/S Skadesforsikringsselskaber 
111 VESTJYLLAND FORSIKRING GS. Skadesforsikringsselskaber 

 
 
 
 
 
Kollektive investeringer 
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Investeringsforeningsområdet omfatter foreninger, som modtager 
indskud fra offentligheden. Disse indskud investeres i aktier og 
obligationer. Danske investeringsforeninger skal have tilladelse fra 
Finanstilsynet.  

 
1 Direct Lending 1 A/S AIF (selvforvaltende) 
2 Jackson Familieinvest A/S AIF (selvforvaltende) 
3 MediumInvest A/S AIF (selvforvaltende) 
4 NKB Infrastructure II K/S AIF (selvforvaltende) 
5 NKB Private Equity VI A/S AIF (selvforvaltende) 
6 Neas Power Invest A/S AIF (selvforvaltende) 
7 Ress Life Investment A/S AIF (selvforvaltende) 
8 X3 Capital A/S AIF (selvforvaltende) 
9 Axcel Management A/S FAIF 

10 Blue Equity Management A/S FAIF 
11 CS&Co Management A/S FAIF 
12 Capidea Management Aps FAIF 
13 Capital Four AIFM A/S FAIF 
14 CataCap Management ApS FAIF 
15 Copenhagen Infrastructure Partners II p/S FAIF 
16 Core Property Management A/S FAIF 
17 DEAS Property Asset Management A/S FAIF 
18 Danske Private Equity A/S FAIF 
19 Difko Administration A/S FAIF 
20 Exact Invest A/S FAIF 
21 Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S FAIF 
22 Founders Management ApS FAIF 
23 International Woodland Company A/S FAIF 
24 Kinnerton Credit Management A/S FAIF 
25 Kristensen Properties A/S FAIF 
26 LEF Management A/S FAIF 
27 Maj Invest Equity A/S FAIF 
28 Micap Invest ApS FAIF 
29 NB FP General Partner ApS FAIF 
30 NMC Management A/S FAIF 
31 New Energy Solutions Management ApS FAIF 
32 Nordic Solar Energy Management A/S FAIF 
33 NorthCap Partners ApS FAIF 
34 Nupark Accelerace Management A/S FAIF 
35 Obton Administration A/S FAIF 
36 Odin Equity Partners Management II K/S FAIF 
37 PATRIZIA Fund Management A/S FAIF 
38 Peria Capital A/S FAIF 
39 Polaris Management A/S FAIF 
40 Sparinvest Property Investors II A/S FAIF 
41 Sunstone Capital A/S FAIF 
42 Verdane Capital VIII GP ApS FAIF 
43 Virgin Capital A/S FAIF 
44 WH Asset Management ApS FAIF 
45 Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Investeringsforeninger 
46 Investeringsforeningen Absalon Invest Investeringsforeninger 
47 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Investeringsforeninger 
48 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest Investeringsforeninger 
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49 Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Investeringsforeninger 
50 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Investeringsforeninger 
51 Investeringsforeningen Danske Invest Investeringsforeninger 
52 Investeringsforeningen Danske Invest Select Investeringsforeninger 
53 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Investeringsforeninger 
54 Investeringsforeningen Handelsinvest Investeringsforeninger 
55 Investeringsforeningen Jyske Invest Investeringsforeninger 
56 Investeringsforeningen Jyske Invest International Investeringsforeninger 
57 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Investeringsforeninger 
58 Investeringsforeningen MS Invest Investeringsforeninger 
59 Investeringsforeningen Nordea Invest Investeringsforeninger 
60 Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig Investeringsforeninger 
61 Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Investeringsforeninger 
62 Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Investeringsforeninger 
63 Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Investeringsforeninger 
64 Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeninger 
65 Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeninger 
66 Investeringsforeningen SEBinvest Investeringsforeninger 
67 Investeringsforeningen Sparinvest Investeringsforeninger 
68 Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforeninger 
69 Investeringsforeningen Sydinvest International Investeringsforeninger 
70 Investeringsforeningen Valueinvest Danmark Investeringsforeninger 
71 AP Investeringsforvaltning A/S Investeringsforvaltningsselskaber 
72 Accunia Investeringsforvaltning A/S Investeringsforvaltningsselskaber 
73 BI Management A/S Investeringsforvaltningsselskaber 
74 Carnegie Asset Administration A/S Investeringsforvaltningsselskaber 
75 Danske Invest Management A/S Investeringsforvaltningsselskaber 
76 Formuepleje Fund Management A/S Investeringsforvaltningsselskaber 
77 Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S Investeringsforvaltningsselskaber 
78 Invest Administration A/S Investeringsforvaltningsselskaber 
79 Investeringsforvaltningsselskabet SEB Invest A/S Investeringsforvaltningsselskaber 
80 Jyske Invest Fund Management A/S Investeringsforvaltningsselskaber 
81 Nykredit Portefølje Administration A/S Investeringsforvaltningsselskaber 
82 PFA Asset Management A/S Investeringsforvaltningsselskaber 
83 Sydinvest Administration A/S Investeringsforvaltningsselskaber 
84 Tiedemann Independent A/S Investeringsforvaltningsselskaber 
85 Specialforeningen KAB/Lejerbo Invest Specialforeninger 

Kreditinstitutter 
Ved kreditinstitutter forstås virksomheder, hvis aktivitet består i at 
modtage indlån eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra 
offentligheden, samt i at yde lån for egen regning. Danske 
kreditinstitutter skal have tilladelse fra Finanstilsynet.  

 
1 A/S Nørresundby Bank Pengeinstitutter 
2 Alm. Brand Bank, Bankaktieselskab Pengeinstitutter 
3 Andelskassen Fælleskassen Pengeinstitutter 
4 Andelskassen OIKOS Pengeinstitutter 
5 Arbejdernes Landsbank, Aktieselskabet Pengeinstitutter 
6 BRFkredit Bank a/s Pengeinstitutter 
7 Basisbank A/S Pengeinstitutter 
8 Borbjerg Sparekasse Pengeinstitutter 
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9 Broager Sparekasse Pengeinstitutter 
10 Coop Bank A/S Pengeinstitutter 
11 Danske Andelskassers Bank A/S Pengeinstitutter 
12 Danske Bank A/S Pengeinstitutter 
13 Den Jyske Sparekasse Pengeinstitutter 
14 Djurslands Bank A/S Pengeinstitutter 
15 Dragsholm Sparekasse Pengeinstitutter 
16 Dronninglund Sparekasse Pengeinstitutter 
17 Eik Banki P/F Pengeinstitutter 
18 EkspresBank A/S Pengeinstitutter 
19 FIH Erhvervsbank A/S Pengeinstitutter 
20 Fanø Sparekasse Pengeinstitutter 
21 Faster Andelskasse Pengeinstitutter 
22 Fjaltring-Trans Sparekasse Pengeinstitutter 
23 Flemløse Sparekasse Pengeinstitutter 
24 Folkesparekassen Pengeinstitutter 
25 Frørup Andelskasse Pengeinstitutter 
26 Frøs Herreds Sparekasse Pengeinstitutter 
27 Frøslev-Mollerup Sparekasse Pengeinstitutter 
28 Fynske Bank A/S Pengeinstitutter 
29 Grønlandsbanken, Aktieselskab Pengeinstitutter 
30 Hals Sparekasse Pengeinstitutter 
31 Hvidbjerg Bank Aktieselskab Pengeinstitutter 
32 Jutlander Bank A/S Pengeinstitutter 
33 Jyske Bank A/S Pengeinstitutter 
34 Klim Sparekasse Pengeinstitutter 
35 Kreditbanken A/S Pengeinstitutter 
36 Københavns Andelskasse Pengeinstitutter 
37 Landbrugets Finansieringsbank A/S Pengeinstitutter 
38 Langå Sparekasse Pengeinstitutter 
39 Leasing Fyn Bank A/S Pengeinstitutter 
40 Lollands Bank, Aktieselskab Pengeinstitutter 
41 Lån & Spar Bank A/S Pengeinstitutter 
42 Lægernes Pensionsbank A/S Pengeinstitutter 
43 Merkur, Den Almennyttige Andelskasse Pengeinstitutter 
44 Middelfart Sparekasse Pengeinstitutter 
45 Møns Bank, A/S Pengeinstitutter 
46 Nordea Bank Danmark A/S Pengeinstitutter 
47 Nordfyns Bank, Aktieselskabet Pengeinstitutter 
48 Nordjyske Bank A/S Pengeinstitutter 
49 Nordoya Sparikassi Pengeinstitutter 
50 Nykredit Bank A/S Pengeinstitutter 
51 P/F BankNordik Pengeinstitutter 
52 PFA Udbetalingsbank A/S Pengeinstitutter 
53 PenSam Bank A/S Pengeinstitutter 
54 Refsnæs Sparekasse Pengeinstitutter 
55 Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab Pengeinstitutter 
56 Rise Sparekasse Pengeinstitutter 
57 Rønde og Omegns Sparekasse Pengeinstitutter 
58 Salling Bank A/S Pengeinstitutter 
59 Saxo Bank A/S Pengeinstitutter 
60 Saxo Privatbank A/S Pengeinstitutter 
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61 Skjern Bank, Aktieselskabet Pengeinstitutter 
62 Slagelse, Andelskassen J.A.K Pengeinstitutter 
63 Spar Nord Bank A/S Pengeinstitutter 
64 Sparekassen Balling Pengeinstitutter 
65 Sparekassen Bredebro Pengeinstitutter 
66 Sparekassen Den lille Bikube Pengeinstitutter 
67 Sparekassen Djursland Pengeinstitutter 
68 Sparekassen Fyn A/S Pengeinstitutter 
69 Sparekassen Kronjylland Pengeinstitutter 
70 Sparekassen Sjælland Pengeinstitutter 
71 Sparekassen Thy Pengeinstitutter 
72 Sparekassen Vendsyssel Pengeinstitutter 
73 Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn Pengeinstitutter 
74 Stadil Sparekasse Pengeinstitutter 
75 Suduroyar Sparikassi P/F Pengeinstitutter 
76 Sydbank A/S Pengeinstitutter 
77 Søby-Skader-Halling Sparekasse Pengeinstitutter 
78 Sønderhå-Hørsted Sparekasse Pengeinstitutter 
79 Totalbanken A/S Pengeinstitutter 
80 Ulfborg Sparekasse Pengeinstitutter 
81 Vestjysk Bank A/S Pengeinstitutter 
82 Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse Pengeinstitutter 
83 Østervraa, J.A.K. Andelskassen Pengeinstitutter 
84 Østjydsk Bank A/S Pengeinstitutter 
85 BRFKredit a/s Realkreditinstitutter 
86 DLR Kredit A/S Realkreditinstitutter 
87 LR Realkredit A/S Realkreditinstitutter 
88 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Realkreditinstitutter 
89 Nykredit Realkredit A/S Realkreditinstitutter 
90 Realkredit Danmark A/S Realkreditinstitutter 
91 TOTALKREDIT A/S Realkreditinstitutter 
92 Borgervennen af 1788 Sparevirksomheder 

Øvrige virksomheder 
1 Accunia A/S Finansielle holdingvirksomheder 
2 Alm. Brand A/S Finansielle holdingvirksomheder 
3 Alm. Brand af 1792 fmba Finansielle holdingvirksomheder 
4 Alpha Holding A/S Finansielle holdingvirksomheder 
5 Artha Holding A/S Finansielle holdingvirksomheder 
6 BI HOLDING A/S Finansielle holdingvirksomheder 
7 BLS FINANS A/S Finansielle holdingvirksomheder 
8 BORNHOLMS BRAND A.M.B.A. Finansielle holdingvirksomheder 
9 BRFfonden Finansielle holdingvirksomheder 

10 BRFholding A/S Finansielle holdingvirksomheder 
11 Bjarne Jensen Consult Aps Finansielle holdingvirksomheder 
12 Bjarne Jensen Consult Holding Aps Finansielle holdingvirksomheder 
13 CAM GROUP HOLDING A/S Finansielle holdingvirksomheder 
14 CAM Holding 1 DK ApS Finansielle holdingvirksomheder 
15 Codan A/S Finansielle holdingvirksomheder 
16 DANSK FISKEFARTØJSFORENING F.M.B.A. Finansielle holdingvirksomheder 
17 DBF Holding A/S Finansielle holdingvirksomheder 
18 DFI ADVICE A/S Finansielle holdingvirksomheder 
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19 
FORENINGEN AF FORSIKRINGSTAGERE I 
FORSIKRINGSSELSKABET VENDSYSSEL F.M.B.A Finansielle holdingvirksomheder 

20 Foreningen AP Pension f.m.b.a Finansielle holdingvirksomheder 
21 Foreningen Nykredit Finansielle holdingvirksomheder 
22 Formuepleje Holding Finansielle holdingvirksomheder 
23 Forte Holding ApS Finansielle holdingvirksomheder 
24 Fundamental ApS Finansielle holdingvirksomheder 
25 GF Medlemsselskabet A/S Finansielle holdingvirksomheder 
26 Industripension Holding A/S Finansielle holdingvirksomheder 
27 LB Foreningen F.M.B.A. Finansielle holdingvirksomheder 
28 Maj Invest Holding A/S Finansielle holdingvirksomheder 
29 Miranova Holding ApS Finansielle holdingvirksomheder 
30 Mølholm Holding A/S Finansielle holdingvirksomheder 
31 Nordic Invest Aabenraa ApS Finansielle holdingvirksomheder 
32 Nykredit Holding A/S Finansielle holdingvirksomheder 
33 PFA Holding A/S Finansielle holdingvirksomheder 
34 PP Capital Holding A/S Finansielle holdingvirksomheder 
35 PenSam Holding A/S Finansielle holdingvirksomheder 
36 PensionDanmark Holding A/S Finansielle holdingvirksomheder 
37 QIC Holdings ApS Finansielle holdingvirksomheder 
38 S.J.J. Invest Silkeborg ApS Finansielle holdingvirksomheder 
39 Secure Capital A/S Finansielle holdingvirksomheder 
40 Topdanmark A/S Finansielle holdingvirksomheder 
41 Topdanmark Liv Holding A/S Finansielle holdingvirksomheder 
42 Tryg A/S Finansielle holdingvirksomheder 
43 UCAP Holding A/S Finansielle holdingvirksomheder 
44 AndelsEDB Fælles datacentraler 
45 BANKERNES EDB CENTRAL Fælles datacentraler 
46 Bankdata Fælles datacentraler 
47 FDC Fælles datacentraler 
48 Gensam data A/S Fælles datacentraler 
49 JN Data A/S Fælles datacentraler 
50 P/f Elektron Fælles datacentraler 
51 Skandinavisk Data Center Fælles datacentraler 
52 4finance ApS Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
53 AL Finans A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
54 ALPHA Finance Society K/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
55 Alm. Brand Leasing A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
56 Alm. Brand Præmieservice A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
57 Amanah Kredit A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
58 Arvato Finance A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
59 BMW FINANCIAL SERVICES DENMARK A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
60 BNP Paribas Factor A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
61 Bankernes Kontantservice A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
62 Busleasing ApS Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
63 Carta Autofinans A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
64 Carta Autofinans I A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
65 Carta Boligfinans X ApS Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
66 Carta Finans ApS Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
67 Carta Leasing A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
68 Complet Leasing A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
69 D:E:R A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
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70 DK KAPITAL A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
71 Danmarks Lærerforening - dlf Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
72 Dansk Administrations Center A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
73 Dansk Lokalleasing A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
74 Dansk Splitleasing A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 

75 
ENTERCARD DANMARK, FILIAL AF ENTERCARD NORGE 
AS Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 

76 Essentia ApS Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
77 Euroloan Consumer Finance ApS Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
78 FERRATUM DENMARK ApS Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
79 FGA Capital Danmark A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
80 FIH Partners A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
81 FS Finans I A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
82 FS Finans II A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
83 FS Finans III A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
84 FS Finans IV A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
85 FS Property Finance A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
86 FlexCars ApS Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
87 FlexLeas ApS Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
88 Forza Leasing A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
89 GE CAPITAL, FILIAL AF GE CAPITAL AB, SVERIGE Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
90 Grenkeleasing ApS Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
91 IBM Danmark ApS Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
92 Jyske Finans A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 

93 
KEY EQUIPMENT FINANCE NORDIC, FILIAL AF KEY 
EQUIPMENT FINANCE INTERNATIONAL INC. USA Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 

94 KRONE KAPITAL A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
95 KommuneKredit Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
96 Kraft Biler A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
97 Kraft Biler Erhverv A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
98 L'easy A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
99 Leasing Fyn Faaborg A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 

100 Leasing Fyn Middelfart A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
101 Leasing Fyn Svendborg A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
102 Lindorff Danmark A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
103 Loomis Danmark A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
104 LÅNEFORENINGEN AF 1883 F.M.B.A. Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
105 LånLet A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
106 Mercedes-Benz Finans Danmark A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
107 Midt Factoring A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
108 MikroKredit ApS Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
109 MiniRevision ApS Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
110 Mobillån Danmark ApS Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
111 Multi Finans Administration A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
112 NORDIC INTER SAVINGS UNION K/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
113 Nellemann Leasing A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
114 Nokas Værdihåndtering A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
115 Nordania Finans A/S (Danske Leasing A/S) Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
116 Nordfyns Finans A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
117 Normandia Finance Society K/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
118 Nykredit Leasing A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
119 OMNIVETA DANMARK ApS Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
120 Omniveta Invest Danmark ApS Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
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121 PDV Investment ApS Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
122 Park Management ApS Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
123 Place2Book Aps Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
124 Pustaca ApS Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
125 SMS Kviklån A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
126 SPAR NORD LEASING A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
127 Selene Finans Danmark A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
128 Semler Gruppen A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
129 Sports Car leasing A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
130 Stjerne Finans A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
131 Stjerne Kredit A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
132 Svea Finans A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
133 Tjenestemændenes Låneforening Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
134 Toyota Financial Services Danmark A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
135 Uddannelsesforbundet Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
136 United Commercial Credit Union K/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
137 VEKO a.m.b.a. Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
138 VFS Denmark A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
139 Viking Trust Credit Union K/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
140 Vippi ApS Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
141 Würth Leasing Danmark A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
142 Xerox Financial Services Danmark A/S Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 
143 Indskydergarantifonden Indskydergarantifonden 
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Bilag 9 – Virksomheder omfattet af størrelseskriterierne i Danmark 
 
  Revisionsvirksomhed Virksomhed 

1 Deloitte Cheminova A/S 
2 Deloitte Coop AMBA 
3 Deloitte Coop Danmark A/S 
4 Deloitte Coop Holding A/S 
5 Deloitte Danish Agro A.M.B.A. 
6 Deloitte Danish Crown A/S 
7 Deloitte Danmarks Tekniske Universitet 
8 Deloitte Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.M.B.A. 
9 Deloitte Fakta A/S 

10 Deloitte Falck Danmark A/S 
11 Deloitte Grundfos A/S 
12 Deloitte Grundfos Holding A/S 
13 Deloitte Kirkbi A/S (fremgår også hos EY) 
14 Deloitte Københavns universitet 
15 Deloitte Leverandørselskabet Danish Crown A.m.b.a. 
16 Deloitte Lundbeckfond Invest A/S 
17 Deloitte Lundbeckfonden 
18 Deloitte Poul Due Jensen's Fond 
19 Deloitte Rohm and Hass Denmark A/S 
20 Deloitte Rohm and Hass Denmark Finance A/S 
21 Deloitte Rohm and Hass Denmark Holding CompanyApS 
22 Deloitte Rohm and Hass European Holding ApS 
23 Deloitte Tryghedsgruppen S.m.b.a. 
24 Deloitte Wiliam Demants og hustru Ida Emilies (millas) Fond 
25 Deloitte Wrist Group A/S 
26 Deloitte Århus Universitet 
27 EY Axcel Prometheus Invest 1 ApS  
28 EY Axcel Prometheus Invest 2 ApS  
29 EY Axcel Prometheus Newco 2 ApS  
30 EY Axcel Prometheus Newco 3 ApS  
31 EY Axcel Prometheus Newco 4 ApS  
32 EY Axcel Prometheus Newco ApS  
33 EY Prometheus Invest ApS  
34 EY Raven Acquisition ApS  
35 EY Siemens Wind Power A/S  
36 EY Telenor A/S  
37 EY Telenor Danmark A/S  
38 KPMG Aktieselskabet af 1.8.2004 
39 KPMG Anpartsselskabet af 1. oktober 2011 
40 KPMG Arla Foods amba 
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41 KPMG Arla Foods Holding A/S 
42 KPMG Bestseller A/S 
43 KPMG Bestseller United A/S 
44 KPMG Bitten og Mads Clausens Fond 
45 KPMG Carlsbergfondet 
46 KPMG Dansk Supermarked A/S 
47 KPMG E. Pihl & Søn A.S (konkurs august 2013) 
48 KPMG Ecco Holding A/S 
49 KPMG ECCO SKO A/S 
50 KPMG Egmint Fonden 
51 KPMG Egmont International Holding A/S 
52 KPMG ISS World Services A/S 
53 KPMG Lauritzen Fonden 
54 KPMG LF Investment ApS 
55 KPMG Maersk Oil Qatar A/S 
56 KPMG MT Højgaard A/S 
57 KPMG Mærsk Olie og Gas A/S 
58 KPMG Nets Holding A/S 
59 KPMG Nilfisk-Advance A/S 
60 KPMG NKT Cables Group A/S 
61 KPMG Post Danmark A/S 
62 KPMG Statoil Refining Denmark A/S 
63 KPMG Takeda A/S 
64 KPMG Takeda Pharma A/S 
65 KPMG VELUX A/S 
66 KPMG VKR Holding A/S 
67 PwC A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 
68 PwC A/S Dansk Shell 
69 PwC A/S United Shipping & Trading Company 
70 PwC Aktieselskabet af 1.8.2007 
71 PwC Anpartsselskabet af 31/8 1984 
72 PwC Augustinus Fonden 
73 PwC Bunker Holding A/S 
74 PwC Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab 
75 PwC Dagrofa aps 
76 PwC Danfoss A/S (fremgår også af KPMG og Deloitte) 
77 PwC DONG Energy Power A/S 
78 PwC DONG Energy Sales & Distribution A/S 
79 PwC DONG Naturgas A/S 
80 PwC DT Group A/S 
81 PwC DuPont Danmark Holding ApS 
82 PwC DuPont Nutrition Biosciences ApS 
83 PwC Hempel A/S 
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84 PwC Hempel Fonden 
85 PwC Hempel Holding A/S 
86 PwC IBM Danmark Aps 
87 PwC Icopal A/S 
88 PwC Icopal Holding A/S 
89 PwC JYSK Holding A/S 
90 PwC LEGO A/S 
91 PwC LEGO System A/S 
92 PwC Leo Fondet 
93 PwC LEO Pharma A/S 
94 PwC LM Wind Power Holding A/S 
95 PwC Maersk A/S 
96 PwC Maersk Supply Services A/S 
97 PwC Novo A/S 
98 PwC Novo Nordisk Fonden 
99 PwC Parkway Northern Europe Holding A/S 

100 PwC Rambøll Fonden 
101 PwC Rambøll Gruppen A/S 
102 PwC RFG Midco A/S 
103 PwC Scandinavian Tobacco Group A/S 
104 PwC Selfinvest ApS 
105 PwC Skandinavisk Holding A/S 
106 PwC Skandinavisk Holding II A/S 
107 PwC Svitzer A/S 
108 PwC Aarhus Universitets Forskningsfond 

 
Kilder:  

- Gennemsigtighedsrapport fra EY 2013- 
- Gennemsigtighedsrapport fra PwC 2013/14 
- Gennemsigtighedsrapport fra KPMG 2013 
- Gennemsigtighedsrapport fra Deloitte 2013/14 
- Gennemsigtighedsrapport fra BDO 2013 
- Gennemsigtighedsrapport fra Beierholm 2013/14 
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Bilag 10 – Underlæggende lovgivning vedr. virksomhedstyper i DK definition  
 
Nedenfor gennemgår jeg de virksomheder der er undtaget af RL § 21, stk. 3, pkt. 4. 

I lov om forsikringsformidlings § 2 er defineret de virksomheder, der går under denne lovgivning. Dette er 

forsikringsmæglervirksomhed, genforsikringsmæglervirksomhed, forsikringsagentvirksomhed, 

underagentvirksomhed og forsikringsdistributørvirksomhed. Det drejer sig om i alt 147 selskaber.  

 

I lov om pantebrevsselskaber fremgår det af § 1, at virksomheder der har erhvervsmæssig handel af 

pantebreve, inklusivt erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom er omfattet af loven. 

 
LOV nr 697 af 25/06/2010 - lov om pantebrevsselskaber: 
§ 1. Denne lov finder anvendelse på erhvervsmæssig handel med pantebreve i form af erhvervsmæssigt køb 

eller salg af pantebreve i fast ejendom, herunder erhvervsmæssigt salg af pantebreve i egen fast ejendom. 

 

Der er i alt 12 selskaber der er registreret hos Finanstilsynet, som er underlagt lov om pantebrevsselskaber. 

Kapitel 3 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge indeholder paragrafferne 37 – 39. Men særligt i § 

38 fremgår der hvilke aktiviteter, der kan gives en begrænset tilladelse til udbud af betalingstjenester til.  

Kapitel 3 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge indeholder § 38: 

§ 38. En begrænset tilladelse til udbud af betalingstjenester her i landet kan omfatte følgende 
aktiviteter: 
1) Betalingstjenester baseret på betalingsinstrumenter med begrænset anvendelse til brug for erhvervelse af 
varer eller tjenesteydelser eller 
2) betalingstjenester omfattet af bilag 1, hvis gennemsnittet af de samlede betalingstransaktioner for de 
foregående 12 måneder, der er gennemført af den pågældende virksomhed, herunder også agenter for hvilke 
virksomheden har det fulde ansvar, ikke overstiger 3 mio. euro pr. måned. 

Dette er eksempelvis kontokort til et butikscenter. 

 

De selskaber der er omfattet af § 39 p i lov om betalingstjenester og elektroniske penge kan også fritages. En 

begrænset tilladelse kan gives, hvis der er tale om udstedelse af gavekort. Der er altså tale om elektroniske 

penge, såsom forudbetalt gavekort til fx butikscenter. 

 
§ 39 p i lov om betalingstjenester og elektroniske penge 

§ 39 p. En begrænset tilladelse til udstedelse af elektroniske penge her i landet kan omfatte 
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1) elektroniske penge lagret på instrumenter med begrænset anvendelse til brug for erhvervelse af varer eller 
tjenesteydelser eller 
2) elektroniske penge, hvor udstederens samlede forpligtelser i forbindelse med uindfriede elektroniske beløb 
på intet tidspunkt overstiger et beløb, der modsvarer værdien af 5 mio. euro. 
 
Der er i alt 98 selskaber der er registreret hos Finanstilsynet, som er underlagt lov om betalingstjenester og 

elektroniske penge kapitel 3 eller § 39 p. 

 

Udover ovenstående er også investeringsrådgivere undtaget i definitionen. Dette er reguleret i kapitel 20a i 

lov om finansiel virksomhed. Her fremgår det af § 343a at der tale om virksomheder, der udøver 

investeringsrådgivning, dette er dog ikke:  

 

- finansielle virksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1.  

- Kollektive investeringsordninger reguleret af lov om investeringsforeninger m.v. og 

investeringsinstitutter og pensionskasser, hvad enten de er koordineret på EU-plan eller ej, samt 

depositarer og ledere af sådanne institutter.  

- Rådgivning, der ydes til en modervirksomhed, dattervirksomhed eller et af moderselskabets 

datterselskaber (datterselskab).  

- Rådgivning, der kun ydes lejlighedsvis i forbindelse med erhvervsmæssig virksomhed, hvis denne 

anden virksomhed er reguleret ved lov eller andre fagetiske bestemmelser og disse bestemmelser 

ikke udelukker, at der ydes rådgivning.  

- Rådgivning, der alene vedrører medarbejderordninger.  

- Rådgivning, der ikke honoreres særskilt. Og det administrerende selskab i et 

forsikringsadministrationsfællesskab. 

 

Det fremgår af udsøgningen på finanstilsynet, at det er gruppen af investeringsrådgivere, se bilag X, der skal 

fratrækkes, i alt 49 virksomheder.  

 

 

KSL § 60. Aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte 

deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter denne lov, kræver, medmindre andet særligt er hjemlet i 

lovgivningen, godkendelse fra statsforvaltningen. 
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Bilag 11 - Resume af interview med Claus Bonde Hansen 
Fredag d. 5/12 2014 lavede jeg et telefoninterview med Claus Bonde Hansen, statsautoriseret revisor og 

videnchef i BDO. Claus har i sit mangeårige arbejde som statsautoriseret revisor arbejdet med PIE 

virksomheder, samt i forbindelse med hans stilling som videnchef i BDO, hvor han har ansvaret for al faglig 

udvikling indenfor regnskab og revision. 

 

Hvilke udfordringer ser du i forhold til at der i EU ikke er mere ens definitioner?  

Claus ser en udfordring i, at alle landene har forskellige definitioner og derved også forskellige krav. Specielt 

set i forhold til, at man i Danmark har kommuner, regioner og andre offentlige virksomheder med i 

definitionen. Dette gælder også i nogle østeuropæiske lande, men ikke i de nordiske lande, Tyskland, 

Belgien, Holland eller UK. Claus mener, at der bør være mere ens definitioner og han siger, at det også er det 

FSR, fra dansk side, prøver at få igennem.  

 

Hvad er din holdning til at EU lande har mulighed for at definere så forskelligt?  

Claus mener som udgangspunkt, at der bør være ens definitioner, men der kan være nogle lokale forhold der 

betyder, at der skal være mulighed for at tilpasse definitionen. Her henviser han til lande som for eksempel 

Spanien, Italien og Grækenland. Der være behov for yderligere stramninger lokalt i landende, for eksempel 

indenfor banksektoren, som han mener man bør respektere. Han synes det skal være op til medlemslandende 

selv at bestemme hvorledes deres PIE definition skal se ud, men dog uden alt for store variationer. 

 

Hvad tror du at det betyder for regnskabsbruger/offentligheden at forholdsvis mange virksomheder er 

omfattet af definitionen? 

(herefter gavner det regnskabsbruger/offentligheden eller ej?) 

Claus tror ikke, at der er særlig mange regnskabsbrugere der tænker over, om virksomheden er omfattet eller 

ej, og såfremt at virksomheden er omfattet, hvilken betydning dette måtte have, særligt med hensyn til de 

offentlige selskaber, kommuner, regioner og § 60-selskaberne. Regnskabsbrugerne ved, at der gælder særlige 

krav til fx børsnoterede selskaber, men ikke nødvendigvis hvad der ligger bag disse krav fx rotation mv. 

 

Claus henviser endvidere til, at det nok oftest er de lovregulerende myndigheder og internt i 

revisionsbranchen, at man har mest fokus på det. Han fortæller: ”Jeg deltog i en konference for en måneds 

tid siden i København, hvor man blandt andet kiggede på de reguleringer der er, hvis man er en 

revisionsvirksomhed, der reviderer PIE virksomheder. Her skal man lave en gennemsigtighedsrapport. Man 

havde spurgt, det var vist Dansk Industri der havde lavet rapporten, der havde man spurgt 100 selskaber, om 

de kiggede på gennemsigtighedsrapporten, når de valgte revisionsselskab. Og der var 0 ud af 100 der sagde, 
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at der gjorde de.” Med dette henviser Claus til, at man sætter nogle krav op til revisionsvirksomhederne, 

men det viser sig så, at der ikke er nogle af virksomhederne der faktisk bruger dem til noget. 

 

Hvordan mener du Danmark er stillet i forhold til de andre EU lande, med vores nuværende definition? 

Her henviser Claus til en undersøgelse, der er lavet af FEE, som viser at Danmark er et af de lande der har de 

skrappeste krav på PIE definitionen, og vi deraf har rigtig mange virksomheder som er omfattet af 

definitionen. Dette stiller meget store krav til mange af de danske virksomheder, i forhold til virksomheder af 

samme type og størrelse, i de øvrige EU lande. 

 

Der arbejdes pt. på en ændring af den danske definition, hvad mener du om det, er det nødvendigt? 

(herefter hvad vil du ændre?) 

Her mener Claus, at det helt klart er nødvendigt med en ændring af den danske definition. Han siger at det er 

vigtigt at vi i EU får en tilnærmelsesvis ens definition, og at det giver god mening med en ændring, specielt 

når man ser på kommuner og regioner. Kommuner og regioner er i forvejen meget offentlige, og grundlaget 

for at de skulle være med i PIE definitionen i Danmark, var at man ønskede uafhængighed og 

gennemsigtighed. Men for kommuner og regioner er der i forvejen krav til at fx revisionsberetningen skal 

være offentlig tilgængelig, og derfor mener Claus, at der allerede er meget mere gennemsigtighed og 

åbenhed blandt dem, og derfor behøver de ikke også være omfattet af PIE definitionen. 

 

Hvilke typer af virksomheder mener du man kan tage ud af definitionen, og hvorfor? 

Claus mener at regioner, kommuner og § 60-selskaber skal tages helt ud af definitionen. Derudover kunne 

man overveje om størrelsesgrænserne skal ændres, så fx Grundfos, Danfoss mfl. ikke bliver omfattet. Det 

mener han dog ikke personligt er nødvendigt, da de virksomheder der er underlagt størrelsesgrænserne, oftest 

også er under stor bevågenhed fra offentligheden.  

Der er også nogle af de finansielle virksomheder der kan tages ud. Her mener Claus, at det bør være op til 

Finanstilsynet at sætte retningslinjer op, der er målrettet for netop denne type af virksomheder.  

 

Hvad har det af betydning for disse virksomheder hvis de ikke længere er omfattet af definitionen? 

Claus mener ikke, at det vil få den store betydning for de virksomheder der bliver undtaget af definitionen, 

da disse virksomheder bør reguleres tilsvarende, men under anden lovgivning. Fx kommuner under 

Styrelsesloven mv. 
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Hvad har det af betydning for regnskabsbruger/offentligheden, hvis disse virksomheder ikke længere er 

omfattet af definitionen? 

Claus tror ikke det vil få nogen betydning, i det konkrete tilfælde. For som tidligere, mener han ikke at 

regnskabsbrugerne har så stor fokus på selve EU reguleringen og kravene hertil. Han siger endvidere, at 

branchen som helhed har stor troværdighed, på trods af fx bankkrak, så regnskabsbrugerne vil ikke synes det 

gør den store forskel. 

 

Udsagn: De nye EU regler sikrer en høj revisionskvalitet, herunder en styrkelse af revisors 

uafhængighed. 

Her siger Claus som udgangspunkt ”ja, det er sandt”, men der er dog nogle nuancer som han ikke synes er 

hensigtsmæssige. Blandt andet det, at man afskærer revisor for at lave nogle helt konkrete opgaver og der 

bliver taget nogle ydelser væk, som han ikke kan se, påvirker revisors uafhængighed. 

 

Udsagn: De nye EU regler pålægger PIE virksomhederne unødige administrative byrder. 

Dette udsagn siger Claus også ”ja” til. Når de store virksomheder bliver tvungen til at skifte revisor er det 

med store omkostninger, hvilket Claus synes er unødvendigt. Her mener han, at man bør have nok tiltro til 

revisionsudvalgenes og bestyrelsernes dømmekraft, i forbindelse med vurderingen af, om revisors 

uafhængigheden bliver bragt i fare og eventuelt om et revisorskifte bør komme på tale. 

 

Hvis nu du skulle bestemme/rådgive lovgiverne - hvad ville du så sige til dem/anbefale dem? 

Til dette spørgsmål siger Claus: ” Jeg synes der er nogle gode tanker omkring det med tvungen rotation, men 

jeg tror man skal passe på med at gøre det meget overmålsbestemt, men mere på, at man skal lave nogle 

vurderinger, både objektive og subjektive vurderinger omkring hvornår er der behov for nogle skift. Så er 

det selvfølgelig også fair nok, at man sætter sig ned fra lovgivers side og siger, at man også gerne vil have at 

nogle ydelser bliver forbudte, det kan jeg også være enig i. Fordi det med at kun revidere, det gør altså også 

at vi sikre, at vi kun foretager revision og ikke bliver påvirket af andre ting som vi også har foretaget, andre 

opgaver fra en kunde.” Claus mener dog, at man skal sætte meget klare og objektive regler, så der ikke kan 

blive for meget fortolkning, hvilket han er klar over, kan være meget svært at gøre i praksis. 
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Bilag 12 - Resume af interview med Sven Carlsen 
Torsdag d. 4/12 2014 interviewede jeg Sven Carlsen, formand for FSR’s Etikudvalg og partner i EY. 

Interviewede foregik hos EY, København. Sven har i sit mangeårige arbejde i revisionsbranchen hos KPMG, 

nu EY, arbejdede med PIE virksomheder. Samt gennem hans tilknytning til FSR som formand for 

Etikudvalget, hvor han har arbejdede med definitionen i RL § 21. 

 

Den første del af interviewede forgår ved, at Sven fortæller om status på de forskellige diskussioner der har 

været dels hos FSR samt internet i huset (EY), og at Erhvervsstyrelsen har bedt Revisorkommissionen om at 

komme med forslag til en eventuel tilretning af RL § 21, stk. 3. Der er endnu ikke nogle konkrete 

forslag/tilretninger, men der arbejdes på området. Sven forventer, at der først i foråret 2016 vil komme en 

egentlig tilretning.  

 

Hvilke udfordringer ser du i forhold til at der i EU ikke er mere ens definitioner?  

Sven mener, det generelt er noget skidt når der er forskel i definitionerne. De forskellige definitioner 

landende imellem giver forskelle i reglerne og derigennem ikke harmoni. Det betyder for eksempel at 

tværgående koncerner kan komme i problemer. Et eksempel er, at en udenlandsk virksomhed kan være PIE 

efter dansk definition, men fx ikke er det i Tyskland. Hvis den virksomhed har en dattervirksomhed i 

Danmark bliver det måske lige pludselig en PIE virksomhed, hvilket giver en masse afledte problematikker 

hertil. ”Hele ideen med at lave en forordning er, at det gælder i alle landene, hvilket også er godt. Problemet 

består bare i at man også laver en masse optioner, memberstate options, herunder på omfanget af PIE 

definitionen og så bliver det hele et kludetæppe. Det havde været meget nemmere hvis man havde gennemført 

det centralt og lavede det hele som en forordning, hvor man gjorde det helt færdigt.” 

Sven fortæller, at det primært er virksomheder i internationale koncernforhold der har store udfordringer med 

forskellene i definitionerne.   

 

Hvad er din holdning til at EU lande har mulighed for at definere så forskelligt?  

Det er problematisk at definitionerne er så forskellige. Sven fortæller, at han tidligere på ugen har været på et 

kursus hos FSR, hvor det er blevet fortalt, at når Danmark på embedsmandsniveau skal arbejde med det 

lovforberedende arbejde til de forskellige memberstate options, så arbejder vi i Danmark ikke sammen med 

alle EU landende. Vi arbejder kun sammen med 5-6 lande. Man prøver på den måde at skabe en vis harmoni 

med de lande som interesserer os mest. Her bestræber man sig på at få definitionerne til at ligne hinanden. 

Sven håber, at alle landende vil arbejde sammen, således at definitionerne ikke kommer til at ligge alt for 

langt fra hinanden 
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Hvad tror du er grunden til at Danmark har en forholdsvis bred definition? 

Til dette spørgsmål svarer Sven, at det helt klart er historisk bestemt. Danmarks definition af PIE kom med 

Revisorloven i 2003, hvor den alene gjaldt erklæringsområdet. Efter det, indførte man nogle 

uafhængighedsregler, der regulerede hvad revisor måtte lave af assistance samt partnerrotationsreglerne. 

”Den definition man lavede dengang, det var inden man overhovedet havde tænkt på EU regulering, så det 

er bare noget dansk vi har lavet på et tidspunkt til det formål der passede der. Og så senere kommer EU 

reguleringen… eller først kommer IFAC code of ethics, og der griber man selvfølgelig den definition man 

har i Danmark og så kommer EU reguleringen og vi har så cementerede siden 2003 at vi har faktisk en 

definition i Danmark og så starter man selvfølgelig der. Og nu kommer der så en lang række stramninger via 

EU-reguleringen for de her PIE virksomheder, og var det egentligt tanken, at alle de her restriktioner skulle 

have ramt så bredt som de gør? Men det havde man slet ikke tænkt på den gang.” Der har i over 10 år været 

en definition af PIE virksomheder, og nu kommer der nye regler, der så gælder for de virksomheder som er 

omfattet af den definitionen vi havde opfundet tidligere, til et helt andet formål. Det er også derfor at der nu 

opstå diskussioner, om vi skal reducere mængden af virksomheder der er omfattet. 

 

Herefter kommer Sven med et lille tankeeksperiment: Hvis man nu har et ønske om at fastholde de 

restriktioner, man har i dansk lovgivning fra 2003- og 2008-loven. Og hvis man skal indskrænke PIE 

definitionen efter EU reguleringen. Så vil man også lempe for de reguleringer vi allerede har i Danmark for 

en række virksomheder der ellers nu skulle havde været underlagt nogle strammere regler. Skulle der så være 

2 definitioner? Én der styrer hvad vi historisk set har haft i Danmark, da vi gerne vil fastholde de regler der 

er her og så et ”lag” ovenpå, hvor nogle af virksomhederne skulle så tages fra og de resterende så er omfattet 

af EU definitionen? Men det er formentlig ikke en gangbar vej. Så derfor mener Sven, at vi nok bliver nød til 

at indskrænke definitionen, hvilket resulterer i, at der ikke vil være så mange virksomheder der bliver 

omfattet. 

 

Hvad tror du at det betyder for regnskabsbruger/offentligheden at forholdsvis mange virksomheder er 

omfattet af definitionen? 

(herefter gavner det regnskabsbruger/offentligheden eller ej?) 

Til dette svare Sven, at vi kommer tilbage til sidste spørgsmål, nemlig at den danske definition er opstået 

med et andet formål end EU reguleringen og nu bliver selskaberne omfattet af strammere regler, men ”Jeg 

tror ikke, det har været nogens hensigt at så mange virksomheder skulle være omfattet”.  

 

Hertil kommer jeg med et tillægsspørgsmål: ”har det haft noget egentligt formål at vi i Danmark har så 

mange PIE virksomheder?” 
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Dette mener Sven ikke, men tilføjer, at det godt kan være at der er nogle der vil mene, at fx kommuner bør 

være omfattet, idet de eksempelvis driver sygehuse og andre store offentlige institutioner. Dette på trods af, 

at de ikke er omfattet af PIE definitionen efter EU reglerne. Men siger også at det pålægger virksomhederne 

nogle begrænsninger. 

 

Hvordan mener du Danmark er stillet i forhold til de andre EU lande, med vores nuværende definition? 

Her siger Sven, at vi har en del flere virksomheder som falder under definitionen i forhold til mange af de 

andre EU lande. Og ser man fx på en virksomhed som ECCO, så ville den, hvis den lå i Tyskland, ikke være 

omfattet af reglerne. På den måde påvirker det de danske virksomheder. De er underlagt en begrænsning i 

den måde de bruger deres revisor på, og det kommer til at koste for de danske virksomheder, samt give 

øgede administrative byrder ved fx rotation, udbud af revisionen mv. i forhold til andre EU lande, som ikke 

har samme krav for virksomheder af samme størrelse. 

 

Der arbejdes pt. på en ændring af den danske definition, hvad mener du om det, er det nødvendigt? 

(herefter hvad vil du ændre?) 

Sven ved ikke om det er nødvendigt, men mener at det er hensigtsmæssigt. Han siger også, at lovgiver er 

lydhøre overfor ændringer. Der er løbende blevet ændret i definition vedrørende virksomheder underlagt 

tilsyn af finanstilsynet. Det er dog en teknisk svær proces, da det skal igennem folketinget. Der har været stor 

forståelse fra lovgiver, for de ændringer der har været hidtil og det er bestemt ikke noget de har været imod. 

 

Hvilke typer af virksomheder mener du man kan tage ud af definitionen, og hvorfor? 

Sven vil øge størrelsesgrænserne for de store virksomheder, da Danmarks størrelsesgrænser er mindre end 

mange af de andre EU lande.  

Derudover vil han begrænse mængden af virksomheder i RL § 21, stk. 3 pkt. 4 - virksomheder omfattet af 

tilsyn af finanstilsynet, til dem der har en egentlig kontrol og ikke kun en adfærdskontrol. Her præcisere 

Sven, at han vil tage alle de virksomheder ud ”som ikke modtager indlån fra markedet”, da han ikke mener 

de udgør selskaber af offentlig interesse. 

Desuden kan han ikke se, at kommuner, regioner og fælles kommunale virksomheder ”høre hjemme” i 

definitionen, med mindre der er noget der positivt taler for at de skal være med. De er rigeligt reguleret i 

forvejen, herigennem underlagt andre regler, der kan komme i konflikt med de nye EU regler. 

 

Udsagn: De nye EU regler sikrer en høj revisionskvalitet, herunder en styrkelse af revisors 

uafhængighed. 

Til dette udsagn siger Sven: ”Overordnet set vil jeg sige, at det gør de overhovedet ikke, men jeg kan sagtens 

finde nogle argumenter for noget af det. Der er mange aspekter i det her. Jeg plejer at bruge eksemplet, at 
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hvis jeg sidder og revidere en koncern med kompliceret opbygning, så er en af tingene transfer pricing… det 

har jeg rigtig, rigtig svært ved at revidere, men jeg har til gengæld nogle dygtige folk, fra skatteområdet som 

kan gå med i revisionsteamet. De var her ikke, hvis ikke også de var her som rådgivere, altså hvis ikke også 

de kunne sælge rådgivningsydelser”. Sven mener, at revisionsbranchen vil få et rekrutteringsproblem, hvis 

den alene skulle sælge rene revisionsydelser og rådgivning fx lå i et andet selskab. Mange af de dygtige 

medarbejdere er gået ind i revisionsbranchen, fordi der også er et element af rådgivning. Fjerner man det 

element, vil disse medarbejdere også søge andre steder hen, og det vil ikke være positivt for 

revisionskvaliteten. Sven mener, det vil være et langsigtet problem i branchen.  

Han kan dog godt se problematikken i, at en virksomhed kan få leveret revisionsydelser for 10 mio. kr. og af 

samme revisionsfirma får leveret rådgivningsydelser for 20 mio. kr. og at dette kan give usikkerhed om, hvor 

revisors fokus ligger. Han mener, at det kan være meget sundt, at fx dette forhold bliver lovreguleret, men 

siger, ”Jeg tror ikke det er EU reguleringen der kommer til at styrke revisionen. Overordnet set tror jeg 

tværtimod at den kommer til at svække kvaliteten.”   

 

Udsagn: De nye EU regler pålægger PIE virksomhederne unødige administrative byrder. 

Til dette siger Sven ”Ja det gør de. De bliver tvungen til at lave tenders, udbud, de skal skifte revisor, selv 

hvis de ikke engang synes det er interessant. De får ikke engang lov til selv at vælge. Det er ikke engang 

aktionærerne der får lov til at vælge. Det er nogle andre der bestemmer.” Hertil giver Sven et eksempel, 

hvor en virksomhed gerne vil have noget rådgivning indenfor et område, hvor virksomheden ved, at revisor 

sidder med en viden som der kan bygges videre på, det må man ikke med visse non-audit services. Og hvis 

virksomheden modtager non audit services af revisor, skal der løbende holdes øje med at 70%-reglen ikke 

overskrides. Hvad hvis revisor yder non audit service og der pludselig kommer en tillægsydelse der ligger på 

negativ-listen? Eller hvis 70%-reglen overskrides, skal revisor så stoppe med opgaven og give den videre til 

et nyt firma? Alt dette giver en masse administration.  

Sven fortæller, at beslutningerne i stedet burde ligge i et styrket revisionsudvalg og der så skulle stilles større 

krav til disse. 

   

Hvis nu du skulle bestemme/rådgive lovgiverne - hvad ville du så sige til dem/anbefale dem? 

Sven mener, at harmonisering er vejen frem. ”Det er et kludetæppe, når du har amerikanske regler, 

franskmændene er gået egne veje, hollænderne er gået egne veje, så har man EU systemet, herunder de 

enkelte lande. Verden er jo international, så derfor har du et kludetæppe af ting. Så helt overordnede vil jeg 

sige at du skulle søge harmonisering. Det skulle EU lovgiverne også. De skulle prøve at snakke med 

amerikanerne og så finde et eller andet og blive enige om, acceptere hinandens regler”…” Og når vi 

kommer til lille Europa vil jeg sige, at vi jo har en Code Of Ethics. Et sæt etiske regler. Og jeg synes at den 

langt hen af vejen dækkede det, som vi havde behov for og indeholder meget af det vi skal bruge. Man havde 
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noget der var internationalt, som man kunne have brugt” Sven påpeger, at man anerkender de internationale 

revisionsstandarder, men man anerkender ikke fundamentet ved de internationale revisionsstandarder, 

nemlig Code Of Ethics.  
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Bilag 13 - Resume af interview med Jens Røder 
Fredag d. 19/12 2014 havde jeg et telefoninterview med Jens Røder. Jens er statsautoriseret revisor og 

tidligere partner i PwC. Nu arbejder han som generalsekretær og direktør i den nordiske revisorforening 

NRF, hvor han arbejder med koordinering af de 5 revisororganisationer i Norden samt arbejder som teknical 

advicer for NRF’s medlemmer i IFAC og FEE. Herudover har Jens bestridt en række betydningsfulde poster 

i danske og europæiske revisorforeninger, herunder i FSRs revisionstekniske udvalg og senest som formand 

for FSR fra 2006-2008. Jens Røder var formand for FEE 1995-1996. 

 

Hvilke udfordringer ser du i forhold til at der i EU ikke er mere ens definitioner?  

Jens siger, at der på grund af de store forskelle i landenes definitioner ikke er sammenlignelighed. En PIE 

virksomhed er ikke nødvendigvis en PIE virksomhed i alle landene. Dette giver nogle udfordringer.  

Der ligger også en udfordring i den følgelovgivning der kommer nu, især med forordningen. Jens fortæller 

at, da man valgte den danske udvidede definition, havde man ikke taget hensyn til, at der kunne komme 

følgelovgivning. For eksempel, som vi ser nu med forordningen, som kræver at PIE virksomheder skal 

revideres på en mere omfangsrig måde end andre virksomheder. Specielt på rapporteringssiden, men også 

med virksomhedernes struktur, blandt andet når man taler om revisionskomiteer. 

 

Hvad er din holdning til at EU lande har mulighed for at definere så forskelligt?  

Jens siger, at han bestemt ikke er tilhænger af at EU udstikker en fuldstændig fast referenceramme, selvom 

det giver en større sammenlignelighed. Han synes det er rimeligt, at der bliver taget hensyn til 

medlemslandendes forskellighed i struktur, erhvervsgrundlag og forskelligheder i rapportering. Der er 20 

medlemslande og de er meget forskellige, der skal derfor være en vis grad af valgfrihed. Han præcisere, at 

det er vigtigt, at de optioner landene har for at tilrette definitionen, ikke bliver så omfangsrige, at man mister 

formålet med EU lovgivningen, hvilket er at fastlægge en overordnet linje for lovgivningen indenfor EU. Det 

er vigtigt at der er denne balance.  

 

Hvad tror du er grunden til at Danmark har en forholdsvis bred definition? 

Jens mener, dette hænger sammen med, at vi i Danmark har en historik for, og ikke mindst en interesse i, 

transparens. Der har i en del år været krav til, at virksomheder af en vis størrelse, skal lave temmelige 

informative regnskaber og rapportere på en sådan måde, at både kreditorer og andre, der skulle have 

interesse for dem, har mulighed for at få et indblik i virksomheden. Derfor har man fra politisk side haft 

interesse i, at for eksempel offentlige virksomheder, kommuner mfl. kom ind under definitionen. Dette for at 

fastholde den ønskede transparens. 
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Hvad tror du at det betyder for regnskabsbruger/offentligheden at forholdsvis mange virksomheder er 

omfattet af definitionen? 

(herefter gavner det regnskabsbruger/offentligheden eller ej?) 

Her siger Jens, at spørgsmålet er svært at svare på, da der ikke er lavet undersøgelser eller analyser omkring 

dette emne. Det vil derfor være et svar ud fra en subjektiv betragtning. Jens siger: ”Jeg tror ikke der er så 

mange stakeholders, som tænker særlig meget over forholdene. For eksempel om stakeholders i Grundfoss, 

tænker om de har mere eller mindre indsigt, fordi Grundfoss er defineret som en PIE virksomhed. Det 

samme gælder også regionerne og hospitalerne osv. Jeg er ikke sikker på, at de tænker særlig meget over 

det.” Jens siger dog også, at det er svært at sige om der vil komme en reaktion, såfremt man indskrænker 

stakeholders mulighed for at få det indblik, der i princippet er mulighed for i dag. 

 

Hvordan mener du Danmark er stillet i forhold til de andre EU lande, med vores nuværende definition? 

Jens siger, at Danmarks nuværende definition er væsentlig mere omfattende end de andre nordiske landes. 

De fleste Nordiske lande har valgt en snæver definition, i overensstemmelse med direktivet. Jens vil ikke 

sige, at vi i Danmark er stillede dårligere pga. at vi har valgt en udvidet definition. Men han tror også, at der 

er en vis accept for, at det man valgte at gøre dengang, ikke er så hensigtsmæssigt på sigt, når man ser på de 

yderligere krav der er kommet i dag.   

 

Der arbejdes pt. på en ændring af den danske definition, hvad mener du om det, er det nødvendigt? 

(herefter hvad vil du ændre?) 

Jens mener, at en ændring er nødvendig. Han siger: ” Det er næsten uundgåeligt, set i lyset af at kravene 

bliver skærpet temmelig meget. Man må også huske på at, en skærpelse af de krav der bliver stillet til PIE 

virksomhederne, medfører yderligere omkostninger. Og man må stille sig det spørgsmål, er det rimeligt at 

påføre nogle virksomheder og nogle institutioner nogle omkostninger, som man ikke føler medføre at 

offentligheden får et bedre produkt?” 

Hvis Jens have mulighed for at ændrer noget, ville han holde sig til definitionens minimumskrav. Det vil sige 

tage kommuner, regioner, og § 60-selskaber ud af den danske definition. Han siger endvidere, at man også 

kan se om de danske størrelseskrav, der har været gældende siden definitionens oprindelse, skal tilrettes, da 

det kan være at disse er blevet for små. 

 

Hvad har det af betydning for disse virksomheder hvis de ikke længere er omfattet af definitionen? 

Jens siger, at han ikke har den tekniske indsigt, der skal til for at kunne pege den nøjagtige betydning ud, 

såfremt fx kommuner, regioner mfl. tages ud af definitionen. Men at der bliver stillet ret omfattende krav til 

disse virksomheder, om offentlighed i regnskaberne, for eksempel angående tilskud, sammensætning i 
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bestyrelser med videre. Så umiddelbart vil han ikke kunne se, at det ville få den store betydning, for hverken 

virksomhederne eller regnskabsbrugerne, hvis de ikke længere er omfattet af definitionen.  

 

Udsagn: De nye EU regler sikrer en høj revisionskvalitet, herunder en styrkelse af revisors 

uafhængighed. 

Til dette udsagn siger Jens: ”Jeg er ikke overbevist om at det bliver resultatet. Jeg tror ikke at hverken 

forordningen eller direktivet vil medføre en mærkbar forhøjelse af hverken uafhængigheden eller kvaliteten. 

Det der kan medføre en forbedring af kvaliteten fremadrettet, det er at tilsynet vil være bedre til, at 

koordinere deres funktioner indbyrdes, her tænker jeg indenfor EU. Det kan medføre en højnelse af 

kvaliteten af tilsynsarbejdet, som igen vil smitte af på revisors arbejde, men det er en afledt effekt. Jeg tror 

ikke sådan noget som rotation i forordningen vil medføre en mærkbar ændring i kvaliteten i revisionen.”  

 

Udsagn: De nye EU regler pålægger PIE virksomhederne unødige administrative byrder. 

Her siger Jens: ”ja - det er der vist ingen tvivl om” 

   

Hvis nu du skulle bestemme/rådgive lovgiverne - hvad ville du så sige til dem/anbefale dem? 

Her vil Jens appellere til, at man antager en liberal holdning med hensyn til, hvorledes man tolker 

forordningen og udnytter de optioner, der er i forordningen og i direktivet, indtil man har en mulighed for at 

vurdere konsekvenserne af ændringerne. Man bør gøre hvad man kan, for at mindske byrderne for 

virksomhederne og institutionerne, og derfor udnytte den mulighed der måtte være, til at tage disse 

virksomheder ud af PIE definitionen. Såfremt man ønsker at visse virksomheder eller institutioner skal 

underlægges krav til offentliggørelse, bør det flyttes over i anden lovgivning, som er direkte møntet på disse 

virksomheder.  
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Bilag 14 - Resume af interview med Lynge Skovgaard 
Fredag d. 5/12 2014 interviewede jeg Lynge Skovgaard, statsautoriseret revisor, partner i Deloitte med 

speciale i den offentlige sektor, samt formand for FSR’s udvalget for revision af offentlige virksomheder. 

Interviewet foregik hos Deloitte, København. Lynge har i sit mangeårige arbejde i revisionsbranchen, 

arbejdet med PIE virksomheder, specielt kommuner, regioner, statslige aktieselskaber og skoler. Samt 

gennem hans tilknytning til FSR, som formand for udvalget for revision af offentlige virksomheder, hvor han 

har arbejdet med definitionen i Revisorlovens § 21. Herudover sidder han i statens regnskabsråd som følge af 

hans formandskab i FSR’s udvalg for revision af offentlige virksomheder, samt i FEE’s offentlige gruppe i 

Bruxelles, der primært arbejder med, hvordan regnskaber for stater, kommuner og regioner skal se ud. 

 

I interviewet udtaler Lynge sig hovedsagligt om offentlige virksomheder, samt de danske regler, da dette er 

hans ekspertiseområde. 

 

Hvilke udfordringer ser du i forhold til at der i EU ikke er mere ens definitioner?  

Lynge mener, at EU som hovedregel er med til at ensrette regler. Men når man ser på PIE definitionen, har 

de enkelte lande truffet forskellige beslutninger. For eksempel i Danmark, valgte indenrigsministeriet, da 

man ændrede hele revisionen af det kommunale område, at det var en god ide at kommuner, regioner og § 

60-selskaber blev underlagt det samme uafhængighedsbegreb som fx børsnoterede virksomheder. Han 

mener, at det i processen blev glemt, at der blandt kommunerne er meget små kommuner fx Samsø- og Fanø 

kommune samt små § 60-selskaber, som mere ligner ejerledede eller SMV virksomheder. Disse er i 

processen således blevet underlagt regler for meget store virksomheder. Lynge mener ikke, at PIE regelsættet 

passer på disse små virksomheder, samt at dette alene er en dansk beslutning. Han siger endvidere, at der dog 

er korrigeret i den danske definition, for eksempelvis vedrørende forsyningsvirksomheder ejet af kommuner. 

Her har man fået afklaret med indenrigsministeriet, at disse virksomheder ikke skal være med i definitionen, 

ud fra en fortolkning af om der er tale om et koncernbegreb, således at fx de mange små vandselskaber, ikke 

skal underlægges de strenge regler der følger med PIE begrebet.  

 

Hvad er din holdning til at EU landene har mulighed for at definere så forskelligt?  

Lynge mener, det er fint at der er mulighed for at landene kan definere forskelligt. Han mener dog, at det er 

vigtigt at se på hvad formålet er med regelsættet, når man indføre det og tilpasser det til den pågældende 

gruppe af virksomheder. Her giver han et eksempel: man skal have en revisionskomité i et lille § 60-selskab, 

der omsætter for 5 mio. og en bestyrelse på 3 mand, der kommer fra de 3 samarbejdende kommuner. Det er 

efter hans mening at skyde over mål og det ikke passer ikke ind i det set up. 
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Hvad tror du er grunden til at Danmark har en forholdsvis bred definition? 

Lynge mener, at det kan have rod tilbage til Farum-skandalen, at politikkerne gerne ville have de offentlige 

selskaber med i PIE definitionen, og at man derigennem kunne underlægge kommunerne nogle regler der 

gav større uafhængighed. Tidligere var det ”sagkyndige” revisorer der kunne revidere kommuner og regioner 

og § 60-selskaber. Disse skulle nødvendigvis ikke være registreret eller autoriseret, men alene have forstand 

på kommunale forhold. Da der skete en stramning af reglerne for revision af de offentlige virksomheder, 

blev kommuner og regioner derfor omfattet af PIE definitionen. Det var nok mest ment som et ekstra 

sikkerhedsnet.  

 

Hvad tror du at det betyder for regnskabsbruger/offentligheden at forholdsvis mange virksomheder er 

omfattet af definitionen? 

(herefter gavner det regnskabsbruger/offentligheden eller ej?) 

Til dette spørgsmål siger Lynge, at han sagtens kan se det gode i at store virksomheder bliver omfattet af 

definitionen, specielt set i forhold til kravet om revisionsudvalg, da dette er med til at skabe en bedre 

forståelse og relation i forhold til revisor og revisionen. Men han mener også, at man formentlig ikke kan 

drage direkte sammenhæng mellem de virksomheder der har revisionsudvalg eller ej og om hvorvidt 

regnskabsbrugerne får gavn af dette. Til dette siger han: ”Om der er en direkte én til én sammenhæng til 

brugerne eller regnskabsbrugerne/borgerne det tror jeg ikke, men det hæver helt klart niveauet af forståelsen 

i bestyrelsen, af hvad revisor går og laver og vi får forhåbentlig også nogle andre aspekter ind eller nogle 

flere aspekter ind… ”nåå det er sådan, så vil vi godt kigge på det eller andet”. Man får simpelthen en større 

dialog med bestyrelsen, som man ikke har haft tidligere”.  

 

Hvordan mener du Danmark er stillet i forhold til de andre EU lande, med vores nuværende definition? 

Lynge er ikke så bekendt med hvorledes de andre EU lande har defineret PIE begrebet. Han fortæller at 

Danmark er det eneste land i verden, hvor man har defineret offentlige kunder som PIE virksomheder. Kan 

det være rigtigt at denne gruppe skal være omfattet af PIE definition, når EU’s PIE begreb ikke er designet til 

de offentlige kunder? Lynge fortæller at revisorstanden tidligere har påpeget denne uhensigtsmæssighed 

overfor Erhvervsstyrelsen.  

 

Der arbejdes pt. på en ændring af den danske definition, hvad mener du om det, er det nødvendigt? 

(herefter hvad vil du ændre?) 

Til dette siger Lynge: ”Det kommer an på hvordan man ser på det. Er det ud fra et forretningsmæssigt 

synspunkt synes vi jo ikke der er noget behov for dette her. Men altså hvis det er ud fra ønsket om en større 

uafhængighed, ud fra de skandaler der har været, så er det jo én måde at gøre det på, fx med de 70 %, hvor 

vi ikke må lave andre ydelser end revisionen op til de 70 %, og når vi har nået de 70 % så må de (kunden) 
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ringe til andre i branchen og få løst det. Nogle siger, det er med til at øge kvaliteten, og nogle siger det er 

med til at sænke den..” Lynge mener, at det kan være problematisk hvis kunden kommer til revisor og 

spørger om han/hun kan hjælpe med en given problemstilling og revisor så er nødsaget til at sige nej da de 

70 % er brugt. Så skal kunden ud og inddrage en anden part, der ikke kender virksomheden lige så godt som 

den faste revisor, og her mener Lynge det kan være svært at få den samme gode rådgivning, som den faste 

revisor ville kunne give. Herefter siger Lynge ”På den måde kan det være med til at sænke det (kvaliteten, 

red.). Det hæver helt klart uafhængigheden, fordi man ikke har samme omfang (af rådgivningsopgaver, red.) 

som nogle har i dag, og jeg tror at virksomhederne skal til at være meget mere selektive i ”hvad vi vil bruge 

vores revisor til som rådgiver og hvad køber vi ind ude i byen”, så vi ikke får blandet de to ting sammen.”  

 

Angående de offentlige virksomheder mener Lynge ikke, at det nye regelsæt passer ind, bla. med 

revisionsudvalg mv.. 

 

Hvilke typer af virksomheder mener du man kan tage ud af definitionen, og hvorfor? 

Her mener Lynge, at man skal tage alle de offentlige virksomheder ud af definitionen, da det alene er en 

frivillig dansk ordning. Man har i FSR tænkt sig at foreslå ministeriet at tage dem ud af revisorlovens § 21, 

stk. 3. Man vil i stedet foreslå at lægge reguleringen over i Styrelsesloven, under § 42, da det så er muligt 

have de regler som man ønsker i denne lov og som passer til de offentlige virksomheder, herunder 

selvfølgelig også uafhængighed. Derved vil de offentlige virksomheder heller ikke blive ramt af fremtidig 

EU regulering der ikke vil passe til denne type af virksomheder. 

 

Hvad har det af betydning for disse virksomheder hvis de ikke længere er omfattet af definitionen? 

Lynge siger, at hvis man for kommunerne og regionerne flytter det eksisterende regelsæt over i 

Styrelsesloven, så kommer de nye regler angående revisionsudvalg og 70%-reglen mv. ikke til at gælde 

denne type af virksomheder. Dette mener han heller ikke der er behov for jf. ovenstående og da kommuner 

og regioner er en helt anden type virksomheder end de private og børsnoterede, for hvem de nye regler er 

beregnet til, således vil lovgivningen blive mere sammenhængende. 

 

Hvad har det af betydning for regnskabsbruger/offentligheden, hvis disse virksomheder ikke længere er 

omfattet af definitionen? 

Såfremt at de eksisterende regler bliver overført til Styrelsesloven, så mener Lynge ikke, at de vil få nogen 

betydning for regnskabsbrugerne at virksomhederne kommer ud af definitionen, da de vil være underlagt de 

samme regler som tidligere. 
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Udsagn: De nye EU regler sikrer en høj revisionskvalitet, herunder en styrkelse af revisors 

uafhængighed. 

Til dette udsagn siger Lynge: ”Det må man sige ja til.” 

 

Udsagn: De nye EU regler pålægger PIE virksomhederne unødige administrative byrder. 

Her er Lynges svar: ”De pålægger dem i hvert fald nogle byrder, men om de er unødige det ved jeg ikke”. 

Han siger endvidere, at det er svært at sige om de ekstra omkostninger til fx revisionsudvalg står mål med det 

der kommer ud af det. Nogle vil formentlig sige at de er unødvendige og andre vil sige at de er nødvendige, 

men bliver der pålagt ekstra opgaver og ekstra aktivitet vil det medføre nogle omkostninger. 

 

Hvis nu du skulle bestemme/rådgive lovgiverne - hvad ville du så sige til dem/anbefale dem? 

Her vil Lynge helt klart anbefale lovgiverne, at lægge regelsættet vedrørende de offentlige virksomheder 

over i Styrelsesloven og ikke medtage de nye regler, da de ikke er konvertible med den type virksomheder 

der er offentlige.  
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Bilag 15 - Resume af interview med Kim Füchsel 
Torsdag d. 11/12 2014 interviewede jeg Kim Füchsel, statsautoriseret revisor og partner i PwC. Interviewede 

foregik hos PwC, København. Kim arbejder i sin dagligdag med PIE virksomheder, både børsnoterede 

virksomheder og virksomheder der er omfattet af størrelseskriterierne. Ydermere beskæftiger Kim sig med 

PIE virksomheder gennem hans tilknytning til FSR, hvor han nu sidder i taskforcen omkring regulering. 

Derudover er han en del af direktionen som managing partner og direktør.  

 

Hvilke udfordringer ser du i forhold til at der i EU ikke er mere ens definitioner?  

Her svarer Kim, at udfordringen tydeligst ses hos de PIE virksomheder, der har dattervirksomheder i 

udlandet. Der kan være ét sæt regler om fx rotation i ét land, og andre regler i et andet land. Dette giver helt 

klart udfordringer for koncernen, der skal tilpasse sig de forskellige landes lovgivning. 

 

Hvad er din holdning til at EU lande har mulighed for at definere så forskelligt?  

Her mener Kim, at der helt klart burde være en ensartet implementering af definitionerne. Meget store 

forskelle vil være uheldige. Han synes, at definitionen som udgangspunkt alene skal opfylde 

minimumskravene og siger endvidere: ”Jeg synes ikke, at man skal fortolke mere restriktivt end hvad der 

står i de papirer man er blevet enige om. Der er en grund til at man er blevet enige om, at det her er 

udgangspunktet, og så bør man implementere efter det.” 

Herefter nævner Kim, at nogle af de danske PIE virksomheder der er underlagt størrelseskriterierne, 

formentlig ikke ville blive set som PIE virksomheder i europæiske øjne. Dette grundet de danske 

størrelseskriterier er relativt små, set i forhold til mange af de andre europæiske landes. Enkelte 

virksomheder såsom LEGO eller Danfoss, kan af de danske politikere ses som virksomheder med betydelig 

offentlig interesse, men set i europæisk målestok, hvilket man bør, da det er europæisk lovgivning, vil de 

ikke komme med.  

 

Hvad tror du er grunden til at Danmark har en forholdsvis bred definition? 

Dette mener Kim alene skyldes politik. Han fortæller, at definitionen startede med at skulle regulere hvilke 

virksomheder der skulle omfattes af reglerne for partnerrotation, der blev indført i dansk lov i 2003. Her følte 

lovgiver at definitionen udover børsnoterede virksomheder, også skulle omfatte andre virksomheder af 

betydelig størrelse eller af finansielle interesser, samt senere kommuner, regioner og § 60 selskaber. Kim 

mener, at det er meget voldsomt at så mange, specielt finansielle virksomheder, skal være omfattet. Han 

siger, at det er ude af proportioner med, hvad man gerne ville sikre. Mange af de virksomheder der bliver 

ramt af lovgivningen, er også virksomheder som lever op til nogle af de allerhøjeste krav rent CSR, etisk og 

governance-mæssigt.  Kim mener derfor ikke, at det er disse virksomheder man bør interessere sig mest for. 

Angående de finansielle virksomheder, er der i løbet af de sidste par år også kommet skærpede krav. Han 
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mener omfanget af definitionen har været et problem allerede dengang man indførte kriterierne, men der var 

bare et meget mere begrænset sigte.   

Kim var i 2003 medlem af revisorkommissionen, og via kommissionens arbejde med de nye regler, blev det 

foreslået Erhvervsstyrelsen, at man navngav de virksomheder man gerne ville have omfattet, da det var en 

mere direkte måde, end at man skulle prøve at definere sig ud af det. Man havde ikke på daværende 

tidspunkt et overblik over, hvor mange virksomheder der ville blive omfattet af definitionen, og det har man 

fortsat ikke. 

 

Hvad tror du at det betyder for regnskabsbruger/offentligheden at forholdsvis mange virksomheder er 

omfattet af definitionen? 

(herefter gavner det regnskabsbruger/offentligheden eller ej?) 

Til dette svare Kim: ”Jeg tror overhovedet ikke at regnskabsbrugerne kender eller lægger mærke til de her 

regler på nogen måde, så jeg tror det er en illusion.” Kim fortæller endvidere at der er mange PIE 

virksomheder der ikke engang selv ved at de er PIE virksomheder, før revisor fortæller dem at de er omfattet 

af definitionen. 

 

Hvordan mener du Danmark er stillet i forhold til de andre EU lande, med vores nuværende definition? 

Kim svarer, at Danmarks definition er meget bred, hvilket betyder at vi har mange flere PIE virksomheder 

end de andre lande. Han henviser til rapporten der er udarbejdet af FEE, vedrørende de forskellige landes 

PIE definitioner og siger, at det er meget uheldigt at der generelt er et så uens mønster. Kim synes, at det er 

ekstremt uheldigt, at man har så forskellig implementering, når reglerne var udarbejdet på baggrund af et 

ønske om harmonisering af reglerne i EU.   

 

Der arbejdes pt. på en ændring af den danske definition, hvad mener du om det, er det nødvendigt? 

(herefter hvad vil du ændre?) 

Kim synes helt sikkert, at det er nødvendigt at ændre definitionen, alene på baggrund af at den definition vi 

har i dag blev udarbejdet til et meget smallere formål og der nu kommer meget mere omfattende regler. Her 

henviser han til de mindre PIE virksomheder, der blandt andet skal afholde udbudsrunder, hvilket er yderst 

bekostelig, samt begrænsningerne i revisors ydelser.     

 

Hvilke typer af virksomheder mener du man kan tage ud af definitionen, og hvorfor? 

Til dette siger Kim: ”Jeg synes, man skal tage alt ud som ikke er krævet af EU. Fordi der er en grund til, at 

man er blevet enige om det kompromis der ligger der. Det er fordi man på EU-plan synes at det er rimeligt. 

Det er det alle kan blive enige om. Så synes jeg ikke man skal lappe videre på det i hvert enkelt land og 

tilføje statslige virksomheder, kommuner og ud fra nogle meget små kriterier en lang række andre danske 
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virksomheder.” Kim synes derfor, at vi i Danmark skal holde os til de minimumskrav, der er udstukket fra 

EU. 

 

Hvad har det af betydning for disse virksomheder hvis de ikke længere er omfattet af definitionen? 

Kim mener, at det praktisk vil betyde, at de virksomheder der ikke længere er omfattet af definitionen, vil 

blive friere i forhold til valg af revision og valg af om de vil, og ikke mindst hvornår de vil, gå i udbud. Det 

skal være helt op til virksomhederne selv at bestemme, hvilke ydelser de ønsker at købe og hvorhenne. Han 

siger endvidere, at det kan være sundt nok at beholde reglerne om partnerrotation, således at der kommer 

”friske øjne” på kunden. Revisionsvirksomhederne er faktisk meget opmærksomme på uafhængigheden og 

ønsker ikke en ny Genan-sag. Han siger, at der desværre fra politikernes side er en opfattelse af, at 

revisionsbranchen er blevet grådig og derigennem er villige til at tage en kalkuleret risiko, hvilket ikke kunne 

være mere forkert.  

 

Hvad har det af betydning for regnskabsbruger/offentligheden, hvis disse virksomheder ikke længere er 

omfattet af definitionen? 

Kim tror ikke, at det vil have nogen betydning for regnskabsbrugerne, at disse virksomheder ikke længere er 

omfattet af definitionen. Specielt set i forhold til at regnskabsreglementet og derigennem kravene til 

virksomhedernes regnskaber uændret, om der er tale om en PIE virksomhed eller ej. 

 

Udsagn: De nye EU regler sikrer en høj revisionskvalitet, herunder en styrkelse af revisors 

uafhængighed. 

Dette udsagn mener Kim er forkert. For ham kommer en høj revisionskvalitet af veluddannet revisorer, god 

efteruddannelse, personlig intrigeret, kompetence og faglige dygtighed, samt at der er nogle stærke 

risikostyringssystemer i revisionsvirksomhederne. Man skal belønne folk for de rigtige ting. Man skal have 

nogle motivationsfaktorer og incitamentssystemer, som understøtter at man ønsker kvalitet. Man skal sørge 

for at lave rotation i de forskellige teams, så der kommer ”friske” øjne på sagerne.  

Kim mener ikke, at de nye regler har noget med kvalitet at gøre og mener derfor ikke, at det vil hjælpe på 

kvaliteten. Han siger endvidere: ”Man kunne måske endda sige, at med den markedssituation vi har i dag, 

med den intense konkurrence der er, kan man godt frygte, at det at fremprovokere endnu flere udbud som 

man jo gør nu og at man fremrykker dem indenfor en meget kort periode pga. overgangsreglerne, at det et 

eller andet sted kan påvirke revisionskvaliteten negativt, at man skal gennemføre så mange udbud. Det 

koster enormt store ressourcer, både for virksomhederne men i særdeleshed også for branchen. Og det tror 

jeg ikke er gavnligt. Jeg tror heller ikke at det er gavnligt, at man som revisionsvirksomhed ikke kan 

assistere kunderne med mange af de supplerende ydelser. Vi kan ikke fastholde vores dygtige specialister på 

alle områderne, hvis ikke vi har mulighed også at beskæftige dem på nogle opgaver.”  
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Udsagn: De nye EU regler pålægger PIE virksomhederne unødige administrative byrder. 

Her siger Kim: ”Ja, det er ubetinget ja”. Han siger endvidere, at de omkostninger der knytter sig til en 

udbudsrude er enormt store, samt at der kommer ekstraomkostninger til revisionskomiteer mv.  

 

Hvis nu du skulle bestemme/rådgive lovgiverne - hvad ville du så sige til dem/anbefale dem? 

Her vil Kim helt klart lægge op til, at lovgiverne bør holde sig til det der står i direktivet og være meget 

påpasselig med at ligge flere virksomheder ind under definitionen. Herudover synes han, at man skulle blive 

enige på et europæisk plan, snare end i de enkelte lande.  
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Bilag 16 – Grundlag for grafer i afsnit 5.2 
 

 


