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Excutive summary 
 

In the public, there has been a lot of debate in Denmark and Europe about the role of the auditor in the 

bankruptcy caused by the financial crisis. This has meant that the EU commission has conducted 

investigations into the auditor’s act and how to restore trust to auditors as representatives of the public. 

The increased focus on the accountant’s position in society means that there are constantly new 

demands to ensure professional skepticism, increase audit quality and enhance independence for the 

auditor. This has meant that the EU Commission has adopted EU Regulation No. 537/2014 on specific 

requirements for statutory audits of PIE companies and repealing Commission Decision 2005/909 / EC, 

which entered into force in all EU member states per. June 17 th 2016. The essential requirements of 

the EU Regulation for the Auditor-General Auditor are the requirements for forced rotation of the audit 

partner / company and the limitation of fees and advisory duties that may be done in parallel with the 

statutory audit. 

In Denmark, there are many entrepreneurs and it is generally easy to start a new company. The start-up 

companies often control their daily operations, but need help with construction and the strategic basis 

for growth. Therefore they often seek advice and guidance from their regular contacts which they trust, 

for example their auditor. This gives the auditor a new role as advisor and gives them second opinion on 

new business ideas, alongside regular auditing. The auditors have a deep insight into the business 

economics and the broad knowledge of best practice because they work with many different 

companies. It is a unique foundation for providing professional advice on business development. 

However, auditors are subject to strict requirements for independence and quality, and for that reason 

an accountant must never take a dual role that implicitly or explicitly creates a conflict of interests. 

The Danish auditors are pleased to note that the law does not prevent Danish companies from 

continuing to benefit from the insight that their auditor has in their company's financial situation in all 

areas. However what would it mean if the EU regulation would one day include other Danish companies 

as well, including growth companies that do not include the PIE definition? If this becomes applicable in 

the future, an expectation gap will arise between the auditor and the client, as they will not be able to 

fulfill the role as respectively adviser and representative of the public. This, due to both the expectation 

of independence, the level of information about the companies' financial situation must be adequately 

disclosed and for them to fulfill the role of representative of the public, where they have a responsibility 

to society.  
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1. Indledning 
1.1 Motivation  
 
I offentligheden har der været en del debat i både Danmark og Europa om revisors rolle i de 

konkurser, finanskrisen medførte. Dette har medført, at EU kommissionen har foretaget 

undersøgelser af revisors ageren, og hvordan tilliden til revisorer som offentlighedens 

tillidsrepræsentant kan genskabes. Det øgede fokus på revisorens position i samfundet medfører, at 

der hele tiden stilles nye krav for at sikre den professionelle skepsis, forøge revisionskvaliteten og 

styrke uafhængigheden for revisoren. Dette har betydet, at EU kommissionen har vedtaget EU 

forordning Nr.  537/2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af PIE virksomheder og om 

ophævelse af Europa-Kommissionens afgørelse 2005/909/EF, der trådte i kraft i alle EU 

medlemslande pr. 17. juni 2016. Den nye PIE-definition vil have betydning for følgende 

selskabstyper: Børsnoterede virksomheder, Banker og realkreditinstitutter 

samt Forsikringsselskaber. De væsentligste krav i EU-forordningen til den generalforsamlingsvalgte 

revisor er kravene om tvungen rotation af revisionspartner/firma og begrænsningen af honorar og 

rådgivningsopgaver, der må foretages sideløbende med den lovpligtige revision. 

 

 I Danmark er der mange iværksættere, og det er generelt let at starte et nyt selskab op. De 

nystartede virksomheder har ofte styr på deres daglige drift, men har brug for hjælp til konstruktion 

og det strategiske grundlag for vækst. De søger derfor ofte råd og vejledning hos deres vanlige 

kontakter, som de har tillid til, bla. deres revisor. Dette giver revisor en ny rolle som 

sparringpartner, økonomisk talknuser og second opinion på nye forretningsideer, sideløbende med 

almindelig revision. Revisorerne har den dybe indsigt i virksomhedernes økonomi og det brede 

kendskab til best practice, fordi de kommer i mange virksomheder. Det er et unikt fundament for at 

kunne yde professionel rådgivning om den forretningsmæssige udvikling. Men revisorer er 

underlagt strenge krav om uafhængighed og kvalitet, hvorfor en revisor aldrig må indtage en 

dobbeltrolle, der implicit eller eksplicit rummer en interessekonflikt. 
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De danske revisorer finder det glædeligt1, at EU forordningen ikke forhindrer, at danske 

virksomheder, der ikke indgår i PIE definitionen, fortsat kan drage nytte af den indsigt, som deres 

revisor har i virksomhedens økonomiske forhold inden for andre områder. Men hvad vil det betyde, 

hvis EU forordningen en dag kommer til at omfatte de øvrige danske virksomheder, herunder 

vækstvirksomheder, der ikke omfatter PIE definitionen? Hvis dette bliver aktuelt i fremtiden, vil der 

opstå en forventningskløft mellem revisor og kunden, da de ikke vil kunne opfylde rollen som hhv. 

rådgiver og offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette skyldes, at der er en forventning om både 

uafhængighed, at informationsniveauet om virksomhedernes økonomiske situation skal oplyses 

fyldestgørende og for, at de skal opfylde rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant, hvor de har 

et ansvar overfor samfundet.  

 

1.2 Problemformulering 

Med udgangspunkt i motivationsafsnittet lyder opgavens overordnede problemstilling som følger: 

Hvordan påvirker Revisorloven og EU-forordning nr. 537/2014 revisors rolle som hhv. rådgiver og 

offentlighedens tillidsrepræsentant? 

 

Til besvarelse af ovenstående problemstilling vil det være nødvendigt at undersøge følgende 

underspørgsmål: 

• Hvad forventes der af en revisor og revisionsbranchen fra offentligheden?  

• Hvilke umiddelbare konflikter indeholder Revisorloven/EU Forordningen i relation til 

revisors rolle som hhv. rådgiver og offentlighedens tillidsrepræsentant? 

• Hvilke forventninger har vækstvirksomheder til deres revisor/rådgiver? 

• Hvilke problemer er der, hvis revisor ikke både kan være rådgiver og offentlighedens 

tillidsrepræsentant for vækstvirksomheder i fremtiden? 

 
  

                                                 
1 https://www.pwc.dk/da/artikler/2016/05/ny-revisorlov-er-vedtaget-uden-unodig-
overimplementering.html 
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1.3 Afgrænsning  

Nærværende afsnit har til formål over for læseren at afgrænse afhandlingens fokuserings- og 

emnemæssigt i relation til problemformuleringen. Afgrænsningen foretages således for at give 

læseren et indledende overblik over afhandlingens berøringsflade og problemstilling.  

Afhandlingen har til formål at beskrive, analysere og vurdere om, hvordan Revisorloven og EU-

forordning nr. 537/2014 påvirker revisors rolle som hhv. rådgiver og offentlighedens 

tillidsrepræsentant. Der vil kun være fokus på revisors rolle overfor virksomheder og ikke 

privatpersoner. 

I Kandidatopgaven vil der i starten blive beskrevet om de overordnede konflikter i Revisorloven og 

EU Forordningen i relation til revisors rolle som hhv. rådgiver og offentlighedens 

tillidsrepræsentant. Der er kun udvalgt de krav i EU forordningen, der virker relevant til opgavens 

problemstilling. 

I interviewene og analysen vil, der være særlig fokus på vækstvirksomheder. Dette er valgt pga. den 

tætte sparring, der er mellem revisor og kunden, og det er derfor interessant, hvad det ville have af 

betydning, hvis EU forordningen ville komme til at påvirke dem i fremtiden. Derudover vil 

problemstillingen blive belyst ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, idet vækstvirksomheder er 

med til at øge vækst og jobmuligheder i Danmark.  

Jeg har prioriteret at udføre fire interviews: to med repræsentanter for vækstvirksomheder og to 

med repræsentanter for revisorstanden. 

 

1.4 Metode og struktur 
 
Problemformulering lægger i høj grad op til en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang med en 

deduktiv fremgangsmåde. I dette metodeafsnit beskrives opgavens opbygning, som ligger til grund 

for besvarelsen af problemformuleringens spørgsmål. Opgaven er opbygget således, at der 

foretages en formulering af den deskriptive teori, og derefter en empiriskbaseret analyse.  
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Nedenstående er der lavet en uddybende beskrivelse af hvert kapitel og strukturen i opgaven, som 

dækker opgavens undersøgelsesspørgsmål. Den uddybende beskrivelse oplyser, hvordan opgaven 

er opbygget med teori, metode, analyse og vurdering i figur 1: 

 
Kapitel 1 stilles i forlængelse af problemformuleringen af 

afhandlingens undersøgelsesspørgsmål. 

Kapitel 2 vil der være fokus på revisors rolle og deres 

samfundsmæssige ansvar. Derudover vil teorierne ”agent principal”  

og ”forventningskløften” blive beskrevet. 

EU Forordningen vil blive beskrevet med fokus på de vedtagne krav  

til den generalforsamlingsvalgte revisor ved lovpligtig revision af  

PIE virksomheder. 

Kapitel 3 De kvalitative data i form af interviews illustrerer, hvad 

vækstvirksomheder og revisor tænker om EU forordningen, og 

hvordan det vil påvirke virksomheden, revisoren og revisionsbranchen. 

Kapitel 4 Analyse og diskussion af, hvordan EU forordningen vil påvirke 

revisors rolle som hhv. rådgiver og offentlighedens 

tillidsrepræsentant. Derudover vil opgaven komme ind på, hvad EU 

forordningen vil have af betydning for vækstvirksomheder, hvis de 

virksomheder bliver omfattet af denne lov i fremtiden.  

Kapitel 5-6 Konklusion og perspektivering af 

Problemformuleringen i kapital 1.  

Kapitel 1 
Formål med 

Kandidatafhandling

Kapitel 2
Revisors rolle og 

samfundsmæssige ansvar

Kapitel 2
EU Forordningen

Kapitel 3
Kvalitative data 

(Interviews) 

Kapitel 4
Analyse og diskussion

Kapitel 5
Konklusion 

Kapitel 6
Perspektivering

FIGUR 1 - EGEN TILVIRKNING 
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1.4.1. Indsamling af Empiri  

Afsnittet har til formål at opsummere de indsamlede data samt sikret validiteten og reliabiliteten i 

gennem min opgave. Opgaven indeholder ikke kvantitative data, som præsenteres af tal. Det vil 

sige, at opgaven kun indeholder kvalitative data, som præsenteres ved alt andet end tal.  

De kvalitative data kan endvidere deles op i primære og sekundære data. Primære data 

repræsenterer de data, som jeg personligt har indsamlet, mens sekundære data refererer til data, 

der er indsamlet af andre. 

1.4.1.1. kvalitative data 
Primære 
Det primære data omhandler interview-delene. Interviewene er opbygget som et semistruktureret 

livsverdensinterview2, udført som en samtale. Interviewene er foretaget i sammenspil med de fire 

interviewede personer: Kira Petersen fra vækstvirksomheden Mono Solutions ApS, Gustav Erik 

Skands fra vækstvirksomheden SBT Aqua ApS, Peter Davidsen fra Beierholm Statsautoriseret 

Revisionspartnerselskab og Kasper Rabing fra Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 

Fordelen og formålet ved interviewene er at give en dybere forståelse for den virkelighed, 

lovgivningen rammer ned i, såvel som håndteringen af problemstillingen med revisors rolle som 

både rådgiver for virksomheden og tillidsrepræsentant for offentligheden. 

Jeg har kontrolleret interviewene ved udarbejdelse af retningsorienterede spørgsmål, som henleder 

til problemstillingen. 

Sekundære 
Til indsamlingen af sekundære data er der indhentet relevant lovgivning, faglitterære bøger, og 

artikler til brug for teoriafsnittet om revisorloven, EU-Forordningen, Agent principal teorien og 

Forventningskløften. Derudover er der indhentet revisionsstandarder til brug for opgaven for at få 

en uddybning af revisors rolle og deres ansvar i samfundet. 

  

                                                 
2 Introduktion til et håndværk, Kvale og Brinkmann, 2009, side 45 
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1.4.1.2. Validitet og Reliabilitet3 
Validitet fortæller os hvorvidt de data, som er indsamlet, er med til at svare på det, man har til 

hensigt at undersøge. Derimod angiver reliabilitet, hvor sikkert og præcist vi måler det, vi siger, at vi 

måler. 

Ved indsamlingen af de primære data er det sikret, at det er valideret og reliabilitet ved at 

transskribere de respektive interviews straks efter interviewene. De udarbejdede interviews er 

blevet sammenholdt med optagelserne for at sikre, at der ikke var uoverensstemmelser mellem det 

sagte og det skrevne. Kontrollen bekræftede, at interviewene opfyldte kravet om reliabilitet.  

Det sårbare punkt i min analyse er selvfølgelig valitideteten af de empiriske data. Særligt hvorvidt 

de fire udvalgte interviewpersoner er repræsentative for hhv. vækstvirksomheder (to personer fra 

to virksomheder) og revisorer (to personer). Udvælgelsen er sket på baggrund af min erfaring fra at 

arbejde med vækstvirksomheder i Beierholm, og begge virksomheder er kunder hos min Partner og 

chef. Da formålet med indsamling af empiri har været at vurdere ny lovgivning og ikke analysere 

deres virksomhedsdrift og forretningsmetode, vurderer jeg dog, at det ikke påvirker resultatet. Jeg 

har udvalgt disse virksomheder pga. deres forskellige størrelser og steder i vækstcyklussen i figur 2:  

 

 

 

 

 

 

……. 

 

 

De to revisorer er begge kollegaer fra Beierholm, hvilket giver mulighed for en mere ærlig dialog. 

Desuden er de udvalgt på baggrund af forskellen i anciennitet, og at de begge arbejder med 

vækstvirksomheder. Jeg vil derfor tillade mig at forudsætte, at de fire interviewpersoner er 

tilstrækkeligt repræsentative til, at jeg kan basere min analyse på deres opfattelse og beskrivelse af 

hhv. vækstvirksomheder og revisorers holdning til EU forordningen.  

                                                 
3 Videnskabsteori for begyndere, Torsten Thurén, side 29 

Opstartsfasen Vækstfasen                       Modningsfasen

Vækstvirksomhedens livscyklus

FIGUR 2 - EGEN TILVIRKNING 

SBT Aqua 
Mono Solutions 
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Ved indsamling af sekundære data har jeg sikret mig validitet og reliabilitet af den indhentede teori 

ved at anvende revisionsstandarder, revisorloven, lovgivning om EU-forordningen og faglitterære 

kilder. De er læst igennem og diskuteret med erfarende revisorer, der må antages at være 

kvalificerede og kompetente.  Diskussionen er foretaget for at verificere min forståelse. Endvidere 

har jeg anvendt artikler fra anerkendte personer og videns udbydere. 

 

1.4.2 Kildekritik 
I den inspirations- og researchmæssige proces har jeg primært udvalgt følgende kildetyper, som 

danner grundlag for udarbejdelsen af rapporten:  

o Revisorloven 
o Lovgivning om EU Forordningen 
o Revisionsstandarder 
o Fagbøger  
o Artikler  

Som det fremgår af ovenstående, har jeg anvendt den dokumentariske metode ved dataindsamling.  

De anvendte kilder vil alt andet lige kunne antages at besidde en høj grad af pålidelighed. Som 

beskrevet ovenfor, er kilderne primært indhentet ved brug af den dokumentariske metode. Det er 

pointeret, at anvendelsen af den dokumentariske metode kan medføre en kildesvaghed i form af, at 

materialet er styret, dvs. fastlagt på forhånd.  

En del af min viden er indsamlet via interviewene, som medfører både fordele og ulemper i forhold 

til min kritik af kilden. Fordelene er, at de interviewede personer har et langt bedre kendskab til 

hverdagen som kunde og revisor, hvilket medfører en stærkere udtalelse omkring indholdet, 

modsat et interview som har et langt mere overordnet fokus. Men samtidig vil personerne være 

påvirket af forholdet til deres firma og arbejde, og de adspurgtes holdning til håndteringen af 

problemstillingerne vil være subjektive, da de selv er ansvarlige for dette område. En anden ulempe 

er, at der ubevist og bevidst kan manipuleres med den adspurgtes adfærd og svar. Meninger og 

forud antagelser kan komme til at påvirke rammerne for interviewene, og derved ændre 

sandfærdigheden i interviewene.  

Jeg har endvidere indhentet en række artikler, rapporter og anden faglitteratur som en del af de 

sekundære data. De indsamlede data er ikke udtømmende, hvilket jeg er bevidst om. Jeg har derfor 

været kritisk ved min udvælgelse, hvor jeg har udvalgt teori, der er skrevet af anerkendte 
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teoretikere og økonomer. Informationer fra artikler er løbende blevet vurderet kritisk, da disse er 

præget af forfatternes synspunkter. 

 

2. Teori 
 
2.1 Revisors rolle og samfundsmæssige ansvar  

I dette afsnit vil revisors rolle og samfundsmæssige ansvar blive beskrevet. Revisors rolle har 

udviklet sig gennem tiden, hvilket skyldes både lovgivningsmæssige ændringer og nogle skift i 

samfundet. Forventningerne til revisor fra omverdenen ændres, hvilket vil blive uddybet i 

forbindelse med afsnittet om forventningskløften (jf. afsnit 2.3). Revisors rolle i dag indeholder 

mange opgaver. Det kan være de helt almindelige opgaver som udarbejdelse af årsregnskaber, 

revision m.m., men revisor bistår også med andre opgaver som f.eks. stiftelse af selskaber, 

omstruktureringer og andet, der falder uden for virksomhedernes daglige arbejdsgange. Revisor er 

ikke blot virksomhedens revisor, men også deres sparringspartner.  

Revisorer er underlagt flere regler, og deres virke bliver derfor reguleret af love som revisorloven, 

internationale standarder og selskabsloven.  

Revisorloven har stor betydning for revisorers arbejde og deres adfærd overfor virksomhederne, 

interessenterne og det offentlige tilsyn: 

”Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 2. Revisor 

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

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

udvise professionel skepsis, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel 

kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne 4”.  

Ovenstående definition for revisors rolle er meget vigtig, idet de er offentlighedens 

tillidsrepræsentant, og det er derfor vigtigt, at tilliden opretholdes til revisor, og offentligheden har 

viden om revisors arbejde og de rette forventninger til dem. I definitionen står der, at det er vigtigt, 

at der en god revisorskik, hvor de uddyber, hvad dette indebærer:  

                                                 
4 Revisorloven § 16 
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o ’Professionel skepsis’ betyder, at revisor skal være i stand til at forholde sig kritisk i forhold til 

det arbejde, de udfører. Derudover skal de have en vis skepsis til det materiale, de modtager 

fra ejerne, ledelsen og medarbejderne i virksomhederne  

o ’Integritet betyder’, at revisor er i alle professionelle og forretningsmæssige henseender skal 

være redelige og ærlige.  

o ’Objektivitet betyder’, at revisor skal forholde sig objektivt, det vil sige, at den professionelle 

og forretningsmæssige dømmekraft ikke bliver undertrykt. Der må ikke være 

interessekonflikter.  

o ’Fortrolighed’ betyder, at revisor skal opretholde og respektere fortroligheden af de givne 

informationer.  

o ’Professionel adfærd’ betyder, at revisor har pligt til at rette sig efter den givne lovgivning og 

anden regulering, så deres adfærd ikke kan miskreditere virksomheden og deres profession.  

o ’Professionel kompetence og fornøden omhu’ betyder, at revisor har pligt til at holde sig 

opdateret samt at vedligeholde sin faglige viden og færdigheder for at sikre, at 

årsregnskaberne er retvisende, så de kan anvendes af interessenterne.  

 

For at kunne udføre rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant er det vigtigt, at man som 

revisor kan opretholde sin uafhængighed i forhold til det udførte arbejde. Uafhængighed er et 

område, der har været meget diskuteret igennem tiden og vil altid blive udfordret af omverdenens 

meninger og holdninger. Begrebet uafhængighed dækker over flere områder og ses både i 

revisionsteorier og lovgivningen, og har i Revisorloven sit helt eget afsnit: 

”En revisor, revisionsvirksomheden og andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til 

opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, skal ved udførelse af opgaver omfattet af § 1, stk. 2, 

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

virksomhedens beslutningstagning. Uafhængighed kræves både i opgaveperioden og den periode, 

regnskabet eller det forhold, hvorom der skal afgives erklæring, dækker. Opgaveperioden begynder 

ved påbegyndelse af udførelse af erklæringsopgaven og ophører, når erklæringen er afgivet5”. 

 

                                                 
5 Revisorloven § 24, stk. 1 
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”En revisor er ikke uafhængig, hvis der foreligger en direkte eller indirekte økonomisk interesse eller 

et forretnings-, ansættelsesmæssigt eller andet forhold, herunder levering af ydelser, der ikke er 

omfattet af § 1, stk. 2, mellem revisor og den virksomhed, en opgave vedrører, som for en 

velinformeret tredjemand kan vække tvivl om revisors uafhængighed. Det samme gælder, hvis 

forholdet foreligger mellem andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller 

kontrollerer dennes udførelse, revisionsvirksomheden eller revisionsvirksomhedens netværk, og den 

virksomhed, som opgaven vedrører6”.  

Det er af afgørende betydning, at revisor opretholder sin uafhængighed for at gøre sig værdig til 

titlen som ”offentlighedens tillidsrepræsentant”. Hvis revisor ikke løfter dette ansvar, vil det 

medføre en afledt effekt på det aflagte årsregnskab, da der kan opstå tvivl til, om revisors påtegning 

er afgivet korrekt.  

 
2.2 Agent-principal teorien 

Teorien omhandler relationer, hvor en part (principalen) uddelegerer udførelsen af en given opgave 

til en anden part (agenten). Teorien forklarer de udfordringer, der ligger mellem agenten og 

principalen. Udover ovenstående vil vi også komme ind på forklaringen om, hvorfor der er behov 

for en revisor, men ligeledes skal den være med til at belyse de sammenhænge, der er til 

forventningskløften. 

 

Agent-principalteorien kan forklares således: 

"Agent-principal forholdet er defineret som en relation mellem en person, principalen, som antager 

en anden person, agenten, til at udføre en servicen eller et arbejde på principalens vegne7." 

 

Samfundet og de danske virksomheder har udviklet sig med tiden, og stigende vækst på 

markederne og størrelsen af virksomhederne gør, at ejerne i virksomhederne kommer længere væk 

fra den daglige drift. Det betyder, at ejerne må uddelegere den daglige drift til en ledelse, som vil 

blive ansat til at varetage ejernes interesser. Dette kan forklares ud fra principal-/agent teorien. I 

den følgende teoretiske udredning vil principalen være ejeren, og agenten vil være ledelsen. 

  

                                                 
6 Revisorloven § 24, stk. 2 
7 Larsen, Rolf Elm "Revision i agentteoretisk belysning" Revision materialesamling, side 37 
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Nedenstående figur 3 viser relationen mellem principalen og agenten: 

 
FIGUR 3 - AGENT-PRINCIPALTEORIEN - ROLF ELM LARSEN 
 
Principalen giver agenten rådighed til at foretage beslutninger for principalens økonomiske aktiver. 

Når principalen får agenten til at udføre et ønsket arbejde, er det ikke altid, at dette sker med 

samme interesse, og der kan fremkomme konflikter. Derudover har principalen heller ikke mulighed 

for at overvåge agenten 100 %. Med baggrund i, at alle parter har interesse i at skabe den største 

værdi for lige netop sig selv, kan det medføre problemer, hvis der skal indgås aftaler, og de ikke kan 

nå til enighed herom. Teorien siger nemlig, at hvis agenten ikke når til enighed med principalen, vil 

dette kunne presse agenten til at varetage sine egne interesser før ejerens. 

Ovenstående er en af grundende til, at principalen ansætter en revisor til at føre en kontrol med 

agenten. Revisor bruges til at undersøge, om de aftaler, der er indgået mellem agenten og 

principalen også bliver opretholdt, hvilket vil give principalen sikkerhed for, at agenten udfører sit 

arbejde under høj frihedsgrad, men samtidig arbejder i principalens interesse.  

Endvidere er det et lovkrav for virksomheder8, der er omfattet af revisionspligt at have en revisor. 

Det vil betyde, at den føromtalte principal-/agent nu er blevet udvidet med endnu en agent. 

Principalen har nu indgået en kontrakt med to agenter, hvoraf den ene agent, ledelsen, kan f.eks. 

være incitamentsaflønnet ud fra virksomhedens resultat. Den anden agent, revisoren, bliver ansat 

                                                 

8 Aktieselskaber, Anpartsselskaber, Selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A og A.M.B.A), Erhvervsdrivende 
fonde, Børsnoterede selskaber og Statslige selskaber. Der er dog en undtagelse for mindre virksomheder, 
som er i regnskabsklasse B, hvor betingelserne for ’fravalg af revision’ skal være opfyldt à 
https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision 
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til at kontrollere den første agent. Revisoren bliver aflønnet uafhængigt af selskabets resultater, det 

vil sige, at de to agenter ikke har samme incitament. 

Det er vigtigt, at revisoren er uafhængig af både ejeren og ledelsen. Derudover skal revisoren også 

være faglig kompetent og opdateret på nye lovændringer, der har relevans for de enkelte 

virksomheder.  

Revisor er ligesom ledelsen i nogle tilfælde interesseret i at maksimere deres nytte/værdi, hvilket 

kan ske ved, at de foretager færre arbejdshandlinger end faktisk aftalt, og herved er omfanget af tid 

begrænset i forhold til det aftalte revisionshonorar. Det er vigtigt at lave klare aftaler mellem 

revisor og ejerne, så de lever op til hinandens forventninger. I mange virksomheder har ejerne sat 

en bestyrelse og/eller et revisionsudvalg til at foretage kontrol af revisors arbejde, samtidig med de 

sikrer, at uafhængigheden hos revisor er intakt. Dette behov er opstået, da tilliden til revisors 

uafhængighed har været svækket set i lyset af de erhvervsskandaler, finanskrisen medførte.  

I nedenstående Figur 4 vil man nu kunne se en toleddet ledelsesstruktur: 
 

 
FIGUR 4 - AGENT-PRINCIPALTEORIEN INKLUSIV REVISIONSUDVALG - ROLF ELM LARSEN 
 
I modellen er det generalforsamlingen, der er principalen. De skal vælge de to agenter: bestyrelsen 

og revisoren. Derudover vil bestyrelsen være principalen i forhold til direktionen, som vil være 

agenten. Det sidste led, der er kommet på modellen, er revisionsudvalget, som skal sikre revisors 

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

Revisionsudvalget skal sammensættes af en eller flere personer fra bestyrelsen sammen med 

eksterne personer, der er uafhængige af virksomheden. De eksterne personer skal dog have 
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kompetencer inden for regnskab og revision. Det eneste krav er, at flertallet i revisionsudvalget skal 

være uafhængige.  

Revisionsudvalget har følgende opgaver og roller, som de skal påtage overfor virksomheden9: 

§ Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, 

§ Overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem, risikostyringssystemer og eventuelle 

interne revision fungerer effektivt, 

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

§ Overvåge og kontrollere revisors uafhængighed, jf. lov om godkendte revisorer og 

revisionsvirksomheder RL § 24, herunder særligt leveringen af yderligere tjenesteydelser til 

virksomheden. 

 
Udover ovenstående opgaver har revisionsudvalget også den opgave, at de skal indstille en revisor 

på generalforsamlingen. Det er revisionsudvalgets ansvar at vurdere, hvilken revisor der er mest 

kompetent til opgaven, og de skal foretage den overordnede vurdering af revisors uafhængighed. 

 

Principal-agent teorien anvendes her til vurderingen af revisors rolle og deres uafhængighed, da 

den nye EU forordning blev indført for at styrke Revisors uafhængighed og kvaliteten i deres 

arbejde. Der vil senere i opgaven blive anvendt en principal-agent teoretisk synsvinkel om 

uafhængigheden er styrket efter indførelsen af forordningen (jf. afsnit 4 Analyse og diskussion). 

 
2.3 Forventningskløften 
 
I dette afsnit vil forventningskløften blive beskrevet. Forventningskløften kan beskrives som en 

uoverensstemmelse i forventningerne mellem to parter. I opgaven arbejdes med den generelle 

forventningskløft, der ligger mellem revisor og omverdenen, nemlig at revisor skal kunne opfylde 

kundernes behov og samtidig opretholde rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. De 

seneste par år har der i medierne været en del diskussion af revisorers arbejde i forbindelse med 

finanskrisen, og der er blevet sat spørgsmålstegn ved revisors arbejde. For at bibeholde tilliden til 

revisor er det vigtigt, at offentligheden har viden om revisors arbejde. Forventningskløften opstår 

på grund af uoverensstemmelser mellem det, offentligheden forventer, revisor udfører, og det 

                                                 
9 Revisorloven §31 
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revisor skal udføre for at leve op til god skik10. Offentlighedens forventninger til revisoren skal være 

rimelige, så de ikke undergraver den revisionsmæssige del af arbejdet. Det er vigtigt, at revisor 

snakker med interessenterne for at skabe forståelse for, hvad revisor står for, og hvad revisor ikke 

står for. Det er vigtigt at forstå, at revisors arbejde kan være tidskrævende, men at de samtidig skal 

være omkostningseffektive. Det betyder, at revisoren ikke gennemgår samtlige transaktioner i den 

enkelte virksomheds årsregnskab. Revisor erklærer sig blot for at revidere et årsregnskab uden 

væsentlig fejlinformation. Revision giver høj grad af sikkerhed, men ikke absolut sikkerhed. Det er 

derfor urimeligt, hvis offentligheden har forventninger til, at revisoren skal kunne finde alle fejl og 

mangler, da revisor arbejder ud fra et væsentlighedsniveau. Dette illustrere den store 

forventningskløft mellem, hvad offentligheden forventer af en revisor, og det arbejde der reelt 

udføres. 

I nedenstående Figur 5 ses forventningskløftens komponenter11: 

 

 
FIGUR 5 - KJELD CHR. BØG & LARS KIERTZNER 
 

  

                                                 
10 KJELD CHR. BØG & LARS KIERTZNER ”Professionsetik for revisorer”, side 14 
11 KJELD CHR. BØG & LARS KIERTZNER ”Professionsetik for revisorer”, side 15 
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Forventningskløften kan inddeles i to komponenter: 

• Rimelighedskløften handler om uoverensstemmelse mellem forventninger til revisors 

arbejde, og hvad der er rimeligt at forvente. 

 

• Præstationskløften handler om uoverensstemmelser mellem forventningerne til revisor og 

det leverede arbejde. Den kan opdeles i to komponenter.  

o Mangelfuld regulering kommer til udtryk ved, at brugerne vurderer revisors arbejde 

som utilfredsstillende, selv om revisor lever op til gældende lovgivning og 

standarder. Revisor kan således ikke holdes ansvarlig for effekten af 

uhensigtsmæssige standarder.  

o Mangelfuldt arbejde er, når revisor ikke lever op til den kvalitet, som opgaven 

kræver. Arbejdet er ganske enkelt mangelfuldt udført. 

Det offentlige tilsyn fokuserer særligt på mangelfuldt arbejde, og det må forventes, at revisorerne 

styrker kvalitetsstyringen i takt med, at der udøves sanktioner, hvilket er en af formålene med den 

nye EU forordning: at styrke kvaliteten i revisors arbejde, samt at styrke revisors uafhængighed, 

som vil blive uddybet i kommende afsnit 2.4. 
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2.4 EU-forordningen12  

I april 2014 nåede EU-parlamentet og ministerrådet til enighed om EU-kommissionens forslag til 

reform af lovpligtig revision. Regler for revisionsudvalg er fastsat i EU-direktiv 2014/56/EU og 

forordning 537/2014. Direktivet er med det netop vedtagne forslag om ændring af revisorloven 

implementeret i dansk lovgivning. Reglerne trådte i kraft med virkning fra 17. juni 2016. 

Formålet med EU-forordningen er at tydeliggøre revisors rolle og derved sikre høj kvalitet ved 

revision af PIE-virksomheder på tværs af medlemsstaterne samt sikre et mere dynamisk marked for 

revision inden for EU. Der har været forøget fokus på revisionsfirmaernes position i samfundet, 

hvor der hele tiden stilles nye krav til revisoren for at sikre den professionelle skepsis, forøge 

revisionskvaliteten og styrke uafhængigheden for revisorer. De nye regler bidrager til at fremme 

mangfoldigheden i revisionsmarkederne, og at øge investorernes tillid til de finansielle oplysninger. 

Den nye revisorlov indeholder væsentlige ændringer, som vil blive uddybet (jf. afsnit 2.4.1). 

Det centrale omdrejningspunkt i de nye regler er et europæisk ønske om at stramme reguleringen 

af PIE-virksomheder. I forhandlingerne var der fokus på børsnoterede virksomheder og finansielle 

virksomheder. I Danmark er definitionen indarbejdet i Revisorlovens §1 a, nr. 3) og indsnævret, og 

definitionen af PIE-virksomheder er følgende13: 

§ Børsnoterede virksomheder,  

§ Banker og realkreditinstitutter samt  

§ Forsikringsselskaber, herunder visse tværgående pensionsselskaber 

Dette betyder, at for andre virksomheder, så som de meget store virksomheder af (regnskabsklasse 

C-virksomheder - flere end 2.500 medarbejdere samt balancesum og nettoomsætning på mere end 

DKK 5 mia.), kommuner, kommunale fællesskaber, regioner, statslige aktieselskaber samt andre 

finansielle virksomheder omfattet af kapital- eller formuekrav er udgået af definitionen. De øvrige 

                                                 
12 Bilag 1 - Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav 
til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden og om ophævelse af Kommissionens 
afgørelse 2005/909/EF. 
13 Bilag 1 – EU Forordningen, side 2 
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virksomheder er fremadrettet alene omfattet af revisorlovens hovedregler med enkelte, målrettede 

tilføjelser som eksempelvis en opretholdelse af tvungen partnerrotation hvert 7 år. 

Nedenfor er oplistet de væsentligste ændringer for henholdsvis: 

o Virksomheder, der ikke er af interesse for offentligheden 
o Virksomheder af interesse for offentligheden (PIE-virksomheder).  

Det skal dog nævnes, at ændringerne for virksomheder, der ikke er af interesse for offentligheden, 

som udgangspunkt også gælder for virksomheder af interesse for offentligheden.  

I figur 6 er der oplistet de væsentligste punkter i EU-forordningen:  

 

 

FIGUR 6 - EGEN TILVIRKNING 

EU -
Forordning

KRAV TIL
PIE-SELSKABER

PIE-DEFINITION
Omfatter børsnoterede 

selskaber,
kreditinstitutter og 
forsikringselskaber

IKRAFTTRÆDEN (Generelt)
• Regnskabsperioder, der 

påbegyndes
efter 17. juni 2016

REVISIONSUDVALGETS
sammensætning, ansvar og

sanktioner
* Kompetencer skal samlet 

dække virksomhedens sektor
* Bødeniveau 300.000 /

forbud mod PIE ledelseshverv
* Ikrafttræden første GF

efter 31/12-2016
TVUNGEN PARTNERROTATION
Gælder også store, unoterede
selskaber – Max 7 år, derefter

3 års afkøling

TO SÆT REGULERING
Forordning, der dækker dele

af PIE-revisioner, samt
Revisorlov, der dækker resten

TVUNGEN
FIRMAROTATION

* Udbud hvert 10. år
* Max 20 år med samme

revisionsfirma
*Minimum 2 valgmuligheder

ved udbud

MONITORERING AF
REVISORS UAFHÆNGIGHED

* 70 % CAP
* Liste med forbudte
ikke-revisionsydelser
* Revisionsudvalget
skal vurdere revisors

uafhængighed
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2.4.1 Virksomheder, der ikke er af interesse for offentligheden 

For virksomheder, der ikke er af interesse for offentligheden er der følgende nye ændringer/krav: 

• Ændringen af PIE definitionen 

• Kravet om professionel skepsis 

• Krav til den tiltrædende revisor 

• Krav til revisionsoptegningen 

• Kravet om en revisionsprotokol 

• Kravet om rotation af revisionspartner 

2.4.1.1 Ændring af PIE definitionen: 

Den største ændring vedrørende EU forordningen er for de virksomheder, der hidtil har været 

omfattet af revisorlovens §21 stk. 3, dvs. hidtil har været anset som PIE-virksomheder. Disse 

virksomheder vil fremadrettet alene være omfattet af revisorlovens almindelige regler samt 

reglerne, der videreføres for disse virksomheder om tvungen partnerrotation efter 7 år med en 

3-årig afkølingsperiode14. Derved undgår disse virksomheder at etablere det omfattende 

kontrolapparat til sikring af forordningens specifikke forbuds og kontrolregler, men vil fortsat skulle 

sikre, at revisor er uafhængig. Revisors uafhængighed præciseres lige som afsnittet ”Virksomheder 

af interesse for offentligheden (PIE-virksomheder) ” (jf. afsnit 2.4.2). 

 

2.4.1.2 Kravet om professionel skepsis: 

Kravet om professionel skepsis stadfæstes til lov, således at dette krav fremover fremgår direkte af 

revisorloven. Dette krav gælder i forvejen i henhold til ISA’erne m.v., men det kan ikke afvises, at 

ændringen kan få skærpende betydning i forbindelse med f.eks. ekstern kvalitetskontrol. 

 

2.4.1.3 Krav til den tiltrædende revisor15: 

En tiltrædende revisors pligt til at rette henvendelse til den fratrædende revisor indskrænkes, idet 

en tiltrædende revisor fremover kun har denne pligt ved revision og udvidet gennemgang, men ikke 

længere ved review. Til gengæld skal en tiltrædende revisor ved revision og udvidet gennemgang 

ikke blot rette henvendelse til den fratrædende revisor, men også til den revisor, der har afgivet 

                                                 
14 Bilag 1 - EU-forordningens artikel 17 
15 Bilag 1 - EU-forordningens artikel 19 
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den seneste erklæring på en årsrapport. Dette er relevant, hvis den fratrædende revisor ikke har 

afgivet en erklæring på en årsrapport. 

 
2.4.1.4 Krav til revisionsoptegningen16: 

Flere revisorer skal afgive en fælles erklæring: Hvis der undtagelsesvist er valgt flere revisorer til at 

afgive en revisionspåtegning eller en erklæring om udvidet gennemgang, skal disse revisorer som 

udgangspunkt afgive en fælles revisionspåtegning eller erklæring om udvidet gennemgang. Dette er 

i forvejen fremgangsmåden i praksis, forudsat de to revisorer kan blive enige om erklæringen. 

 

2.4.1.5 Kravet om en revisionsprotokol1718: 

Kravet om en revisionsprotokol ophæves for virksomheder, der ikke er af interesse for 

offentligheden. En lang række ISA’er indeholder imidlertid krav om rapportering af forskellige 

forhold til den øverste ledelse. Hvis der føres en revisionsprotokol, skal revisor desuden fortsat 

påse, om revisionsprotokollen er underskrevet af alle medlemmerne af det øverste ledelsesorgan. 

Hvis der ikke føres en revisionsprotokol, har revisor ikke en tilsvarende kontrolforpligtelse vedr. 

det eller de dokumenter, der træder i stedet for revisionsprotokollen. 

 

2.4.1.6 Kravet om rotation af revisionspartner19: 

Der indføres en ”cooling off”-periode på 1 år ved revisors indtræden i ledelsen. Denne ”cooling off”-

periode gælder ved revision og udvidet gennemgang. 

 

2.4.1.7 Revisortilsynet nedlægges:  

Revisortilsynet nedlægges og deres opgaver skal fremover varetages af Erhvervsstyrelsen, der hidtil 

blot har fungeret som sekretariat for Revisortilsynet. 

Reglerne om Revisornævnet ændres: Revisornævnet opretholdes, men Revisornævnets rolle 

ændres formentlig, idet det flere steder fremgår meget tydeligt af lovbemærkningerne, at mindre 

alvorlige overtrædelser fremover ikke vil medføre indbringelse for Revisornævnet af 

                                                 
16 Bilag 1 - EU Forordningen, side 10 
17 Bilag 1 - EU Forordningen, artikel 11 
18 Bilag 1 - EU-forordningen, side 4 
19 Bilag 1 - EU Forordningen, side 5 
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Erhvervsstyrelsen, men alene påtale. Der indføres desuden mulighed for betinget frakendelse af 

godkendelsen, ligesom der indføres mulighed for, at Revisornævnet kan nedlægge forbud mod, at 

en revisor eller en revisionsvirksomhed udfører bestemte aktiviteter, f.eks. lovpligtig revision.  

 

2.4.2 Virksomheder af interesse for offentligheden (PIE-virksomheder) 

For PIE virksomhederne er der følgende nye krav: 

• Kravet om etablering af revisionsudvalg 

• Ekstern kvalitetskontrol 

• Revisors uafhængighed 

o Generelle uafhængighedskrav 

o Begrænsning i revisionshonorar  

o Forbud mod udførelse af ikke-revisionsydelser 

• Kravet om en revisionsprotokol 

• Tvungen rotation af revisionspartner og revisionshus 

• Kravet om en revisionsprotokol 

 

2.4.2.1 Kravet om etablering af revisionsudvalg20: 

Selskaber, der er omfattet af PIE-definitionen i det medlemsland, hvor de er etableret, er omfattet 

af forordningens regler samt kravet om etablering af revisionsudvalg i revisorlovens § 31. Dette får 

størst konsekvens for revisorerne, men der er dog enkelte væsentlige, som også har stor betydning 

for de enkelte selskaber. I forhold til sammensætningen af revisionsudvalget er der ændrede 

uafhængighedsregler og kvalifikationskrav. I forhold til de skærpede uafhængighedskrav kræves nu, 

at revisionsudvalget har bestyrelseseksterne medlemmer, og at flertallet skal være uafhængige. 

Tidligere gjaldt, at revisionsudvalget kunne bestå af bestyrelsesmedlemmer uden særskilte 

uafhængighedskrav, end ikke til personen med særlige kompetencer inden for regnskab/revision. 

Der er dog kommet krav om, at revisionsudvalgets medlemmer skal have kompetencer af relevans 

for den reviderede virksomhed. Det betyder ikke nødvendigvis kendskab fra den eksakte 

detailbranche, men at de skal have relevant erfaring fra lignende brancher eller lignende risici. 

                                                 
20 Revisorloven 31 
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Sammensætningen af revisionsudvalget er vigtig, da udvalget ofte kun består af 3-5 medlemmer. 

Ifølge revisorloven har revisionsudvalget følgende opgaver: 

§ Underrette det samlede øverste ledelsesorgan om resultatet af den lovpligtige revision, 

herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, 

§ Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen og fremsætte henstillinger eller forslag til at sikre 

integriteten,  

§ Overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem, eventuelle interne revision og 

risikostyringssystemer fungerer effektivt med hensyn til regnskabsaflæggelsen i 

virksomheden, uden at krænke dens uafhængighed, 

§ Overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v., idet der tages hensyn til resultatet 

af seneste kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden, 

§ Kontrollere og overvåge revisors uafhængighed i overensstemmelse med RL §§ 24-24 c samt 

forordningens artikel 6 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for 

offentligheden og godkende revisors levering af andre ydelser end revision, jf. artikel 5 i 

denne forordning, 

§ Ansvarlig for proceduren for udvælgelse og indstilling af revisor til valg i overensstemmelse 

med artikel 16 forordningen. 

 

2.4.2.2 Ekstern Kvalitetskontrol 

EU - Forordningen indeholder nye regler om ekstern kvalitetskontrol. Revisionsvirksomheder, der 

reviderer store virksomheder af interesse for offentligheden, skal også fremover som udgangspunkt 

kvalitetskontrolleres hvert 3. år, hvorimod revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af 

interesse for offentligheden, men ikke store virksomheder af interesse for offentligheden, fremover 

som udgangspunkt alene skal kvalitetskontrolleres hvert 6. år.  
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2.4.2.3 Revisors uafhængighed21: 

Revisorer skal være med til at sikre sin uafhængighed inden de påtager sig rollen som 

virksomhedens revisor. Derudover kræves det nu, at revisionsudvalget uafhængigt af revisor også 

skal tage stilling til revisors uafhængighed, og om de er i stand til at påtage sig opgaven. 

 
 
Uafhængighedsreglerne i forordningen er reelt opbygget som 3 lag, som ses i figur 7: 

 
FIGUR 7 - EGEN TILVIRKNING 
 

Det nye regelsæt arbejder, som det fremgår af ovenstående figur 7 reelt med tre lag af 

uafhængighed, som vil blive uddybet i nedenstående figur 8 og de kommende afsnit 2.4.2.3.1-3. 

De tre lag 
Omfattet på revisorside 

 
Omfattet på virksomhedsside 

1. Generelle afhængighedskrav 

(revisorlovens almindelige regler) 

 

 

Revisor, Revisionsfirma, Revisionsnetværket og 

”Enhver fysisk person, der direkte eller 

indirekte kan påvirke resultatet af den 

lovpligtige revision” 

Global – ydelser leveret til PIE virksomheden, 

dennes moderselskab og/eller 

datterselskaber 

2. Liste over forbudte services 

(for. art 5.1) og danske lempelser 

(RL § 24a) 

Revisor, Revisionsfirma, Revisionsnetværket Kun ydelser leveret til EU-selskaber - PIE 

virksomheden, dennes moderselskab 

og/eller datterselskaber inden for EU 

3. Begrænsning i honorar – 70% 

honorargrænse for 

ikkerevisionsydelser (for.art.4.2) 

Revisor, Revisionsfirma  Global – ydelser leveret til PIE virksomheden, 

dennes moderselskab og/eller 

datterselskaber 

FIGUR 8 - EGEN TILVIRKNING 
 

                                                 
21 Bilag 1 – EU Forordningen, side 1+3 

Generelle
uafhængighedskrav

Forbud mod 
udførelse af ikke-
revisionsydelser

Begrænsning i 
revisionshonorar
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2.4.2.3.1 Generelle uafhængighedskrav 

Reglerne om revisors uafhængighed præciseres på flere punkter. Bl.a. skal en revisionsvirksomhed 

fremover – inden den påtager sig eller fortsætter en revisionsopgave for en virksomhed af interesse 

for offentligheden – vurdere og dokumentere en række nærmere opregnede forhold vedr. 

uafhængighed. Flere af de ændringer, der omtales nedenfor, har også til formål at sikre revisors 

uafhængighed. 

2.4.2.3.2 Forbud mod udførelse af ikke-revisionsydelser22: 

I forordningen er der indført forbud mod en lang række ”ikke revisionsydelser”, hvor det fremgår 

af ovenstående figur 8, at der reelt er tre lag af uafhængighed, hvor ikke-revisionsydelser består af 

et af lagene. I nedenstående figur 9 er der oplistet de Ikke-revisionsydelser, som PIE-virksomheder 

er omfattet af: 

Forbudte ydelser 
a) skatteydelser relateret til: 
i) udarbejdelse af skatteblanketter 
ii) lønskat 
iii) told 
iv) udpegelse af offentlige tilskud og skatteincitamenter, medmindre bistand fra revisoren eller revisionsfirmaet i forbindelse 
med sådanne ydelser er retligt påkrævet 
v) bistand i forbindelse med skattekontroller fra skattemyndighedernes side, medmindre bistand fra revisoren eller revisionsfirmaet 
i forbindelse med sådanne kontroller er retligt påkrævet 
vi) beregning af direkte og indirekte skat og udskudt skat 
vii) ydelse af skatterådgivning 
b) ydelser, der har indflydelse på den reviderede virksomheds ledelse eller beslutningstagning 
c) bogføring og udarbejdelse af bogholderi og regnskaber 
d) ydelser i forbindelse med lønninger 
e) udformning og gennemførelse af procedurer for intern kontrol eller risikostyring relateret til udarbejdelsen af og/eller kontrollen 
med finansiel information eller udformning og gennemførelse af finansielle informationsteknologisystemer 
f) vurderingsydelser, herunder vurderinger i forbindelse med aktuarydelser og støtte til retssager 
g) juridiske ydelser i forbindelse med: 
i) generel rådgivning 
ii) forhandling på vegne af den reviderede virksomhed, og 
iii) tvistløsning i en forsvarende rolle 
h) ydelser i forbindelse med den reviderede virksomheds interne revisionsfunktion 
i) ydelser i tilknytning til finansiering, kapitalstruktur og kapitalallokering og den reviderede virksomheds investeringsstrategi, 
bortset fra levering af forsikringsydelser i forbindelse med regnskaber, såsom afgivelse af støtteerklæringer i forbindelse med 
prospekter udstedt af den reviderede virksomhed 
j) fremme af, handel med eller tegningsgaranti for aktier i den reviderede virksomhed 
k) ydelser relateret til menneskelige ressourcer med hensyn til: 
i) ledelse, som betydeligt kan påvirke udarbejdelsen af det bogholderi eller det regnskab, som er underlagt den lovpligtige revision, 
såfremt sådanne ydelser omfatter: 
– søgning efter eller udvælgelse af kandidater til sådanne stillinger 
– kontrol af referencerne for kandidater til sådanne stillinger 
ii) strukturering af det organisatoriske design, og  
iii) udgiftskontrol. 

FIGUR 9 - FORBUDTE YDELSER JF. FORORDNINGEN ART 5.1 

                                                 
22 Bilag 1 - EU Forordningen, artikel 5 
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Der er dog visse ”ikke revisionsydelser”, som er undtaget fra forbuddet, forudsat at følgende 

betingelser er opfyldt: 

§ Opgaverne skal hver for og samlet ikke have nogen eller kun have uvæsentlig indvirkning 

på de reviderede regnskaber 

§ Skønnet over indvirkningen på de reviderede regnskaber skal være dokumenteret og 

forklaret i revisionsprotokollen 

§ Revisor og revisionsvirksomheden skal overholde de øvrige uafhængighedsregler. 

Danmark har valgt at gøre delvis brug ovenstående undtagelser, idet ”aggressiv skatteplanlægning” 

dog ikke er tilladt, ligesom revisor ikke må bidrage med beregning af direkte og indirekte skatter. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at selv om Danmark har valgt at tillade enkelte ydelser, så må 

disse ydelser ikke hver for sig eller samlet have væsentlig indflydelse på regnskabet, ligesom de 

generelle krav til uafhængighed skal være opfyldt.  

Revisor skal dog dokumentere og forklare i revisionsprotokollen, hvad ydelserne har haft af 

indvirkning i det reviderede regnskab. Desuden skal revisor og revisionsvirksomheden opfylde 

uafhængighedsprincipperne i § 24. I første række er det revisorerne selv, der skal stå på mål for 

deres uafhængighed; men ansvaret falder også tilbage på revisionsudvalget, og der kræves, at 

revisionsudvalget udsteder retningslinjer herfor. 

 

2.4.2.3.3 Begrænsning i honorar23: 

70-procent grænsen er det inderste lag og ser alene på det revisionsfirma, der reviderer PIE-

virksomheden. Revisionshonorarer fra netværket medtages således ikke i denne beregning. De 

specifikke regler for fastsættelse af grænsen findes i forordningens artikel 4,2 og indebærer, at 

honoraret for ikke-revisionsydelser ikke må overstige 70 procent af det gennemsnitlige 

revisionshonorar for de tre forudgående år. 70 procent grænsen træder først i kraft, når der er 

leveret ikke-revisionsydelser tre år i træk. Det betyder, at beregningen først skal foretages i år 4. 

Leveres der et år ingen ikke-revisionsydelser, så starter man forfra. Overholdelse af 70 procent 

reglen kræver en løbende opfølgning fra virksomhedernes side og vil også kræve en forudgående 

godkendelse af i hvert fald en honorarramme for at sikre, at grænsen ikke overskrides. Det må 

således forventes at blive god praksis for PIE-virksomhederne at fastlægge politikker for 

                                                 
23 Bilag 1 - EU Forordningen, artikel 4.2 
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godkendelse af honoraret for ikke-revisionsydelser enten direkte i forbindelse med større opgaver, 

eller en ramme for mindre, løbende opgaver. Den pågældende bestemmelse i forordningen lyder 

således:  

”Når en revisor eller et revisionsfirma for den reviderede virksomhed, dens modervirksomhed eller de 

virksomheder, den kontrollerer, i en periode på tre eller flere på hinanden følgende regnskabsår 

udfører andre ikke revisionsydelser end de i forordningens artikel 5, stk. 1, omhandlede (de forbudte 

”ikke revisionsydelser”, jf. nedenfor), begrænses det samlede honorar til højst 70% af gennemsnittet 

af de honorarer, der er betalt i de seneste tre på hinanden følgende regnskabsår for revisionen af 

den reviderede virksomhed og, når det er relevant, af dens modervirksomhed, de virksomheder, den 

kontrollerer, og af det konsoliderede regnskab for den virksomhedskoncern”. 

 

2.4.2.4 Kravet om en revisionsprotokol24: 

Kravet om en revisionsprotokol videreføres og udvides. Kravet om en revisionsprotokol ophæves 

som nævnt for virksomheder, der ikke er af interesse for offentligheden (jf. afsnit 2.4.1). Dette krav 

videreføres derimod for virksomheder af interesse for offentligheden, og der stilles en række 

yderligere krav til indholdet af revisionsprotokollen for sådanne virksomheder. Revisionsprotokollen 

vil fortsat være til brug for det øverste ledelsesorgan og revisionsudvalget, der fremover også kan 

bestå af eksterne medlemmer, dvs. medlemmer, der ikke også er medlem af ledelsen. 

 

2.4.2.5 Tvungen rotation af revisionspartner og revisionshus25 

2.4.2.5.1 Intern rotation: 

Reglerne om obligatorisk intern rotation, dvs. obligatorisk rotation af den (eller de) underskrivende 

revisor(er), ændres. Den maksimalt tilladte periode er fortsat 7 år, men ”cooling off”-perioden øges 

fra 2 til 3 år. Der kræves desuden som noget nyt, at der etableres en ”passende gradvis 

rotationsordning” med de øverste medarbejdere på revisionsopgaven, herunder især øvrige 

godkendte revisorer på opgaven. 

                                                 
24 Bilag 1 - EU Forordningen, artikel 11 
25 Bilag 1 - EU Forordningen, side 5 



28 
 

2.4.2.5.2 Ekstern rotation: 

Herudover indføres der regler om obligatorisk ekstern rotation af revisionshusene. Den maksimalt 

tilladte periode er som hovedregel 10 år. Der er dog to undtagelser hertil:  

§ Der tillades en periode på 20 år, hvis virksomheden efter 10 år gennemfører en 

udbudsprocedure 

§ Der tillades en periode på 24 år, hvis virksomheden efter 10 år vælger yderligere en 

revisionsvirksomhed, eller virksomheden i forvejen har to revisionsvirksomheder. Hvis 

virksomheden efter 10 år vælger yderligere en revisionsvirksomhed, er der ikke krav om, 

at der skal gennemføres en udbudsrunde vedr. den anden revisionsvirksomhed. 

Erhvervsstyrelsen kan undtagelsesvist tillade en periode på yderligere 2 år oven i de 10, 20 eller 24 

år. Der indføres en ”cooling off”-periode som for virksomheder af interesse for offentligheden er 

”cooling off”-perioden på 4 år. 

 
Når revisor fratræder som følge af maksimal funktionsperiode, omfattes den fratrædende revisor, 

revisionsvirksomhed og netværk, af fireårs karensperiode med hensyn til revision af PIE’ens 

regnskab (den såkaldte cooling-off-periode). 

 
Oversigt over maksimal funktionsperiode ses i Tabel 1: 
Samme 
revisionsfirma fra 
og med 

Almindeligt sidste 
regnskabsår med 
samme revisionsfirma 
 

Sidste regnskabsår med 
samme revisionsfirma, hvor 
revisionen har været i udbud 
 

1994 og tidligere 2020 2020 
1995 til og med 2003 2023 2023 
2004 2016 2023 
2005 2016 2024 
2006 2016 2025 
2007 2016 2026 
2008 2017 2027 
2009 2018 2028 
2010 2019 2029 
2011 2020 2030 
2012 2021 2031 
2013 2022 2032 
2014 2023 2033 
2015 2024 2034 

TABEL 1- EGEN TILVIRKNING 
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2.4.2.6 Krav til revisionsoptegningen26: 

EU - Forordningen indeholder en række nye krav til revisionspåtegningen for virksomheder af 

interesse for offentligheden. FSR (danske revisorer) har desuden udsendt en række nye og ændrede 

standarder om revisionspåtegningen, ligesom der forventes at blive udsendt en ny 

erklæringsbekendtgørelse. Dette medfører tilsammen, at vi får en ny revisionspåtegning – både for 

virksomheder af interesse for offentligheden og for virksomheder, der ikke er af interesse for 

offentligheden.  

2.5 Delkonklusion 
Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, og der er store forventninger fra både kunderne og 

offentligheden til revisorerne. Revisor skal udføre deres opgaver i overensstemmelse med god 

revisorskik, samtidig med de opretholder deres uafhængighed i forhold til det udførte arbejde, 

hvilket revisorloven understreger. De danske virksomheder, der er omfattet af revisionspligt, 

ansætter en revisor til at udføre kontrol, som Agent-principalteorien beskriver. Revisor bruges til at 

undersøge, om de aftaler, der er indgået mellem agenten og principalen også bliver opretholdt, 

hvilket vil give principalen sikkerhed for, at agenten udfører sit arbejde under høj frihedsgrad, men 

samtidig arbejder i principalens interesse. Der kan opstå en forventningskløft på grund af 

uoverensstemmelser mellem det offentligheden forventer, revisor udfører, og det revisor skal 

udføre for at leve op til god skik. Offentlighedens forventninger til revisoren skal være rimelige, så 

de ikke undergraver den revisionsmæssige del af arbejdet. Det er vigtigt, at revisor snakker med 

omverden for at skabe forståelse for, hvad revisor står for, og hvad revisor ikke står for. Det er altså 

vigtigt for revisoren ikke at bringe tilliden i fare til omverden. En af grundstenene i at kunne 

varetage den betydningsfulde rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant er, at uafhængigheden 

ikke må betvivles. Uafhængighed er et ofte debatteret område og vil hele tiden blive udfordret af 

omverdenens meninger og holdninger. Dette resulterede i, at EU-direktiv 2014/56/EU og 

forordning 537/2014 vedtog forslag om ændring af revisorloven, som blev implementeret i dansk 

lovgivning. EU forordning har vedtaget specifikke krav til den generalforsamlingsvalgte revisor ved 

den lovpligtige revision af PIE virksomheder. Disse krav skal styrke revisors uafhængighed og 

regnskabskvaliteten set i lyset af de mange sager, hvor revisor har overtrådt revisorlovens 

uafhængighedsbestemmelser.  

                                                 
26 Bilag 1 - EU Forordningen, side 10 



30 
 

3. Kvalitative data (Interviews) 
 
Dette afsnit fortæller om det indsamlede materiale primært i form af interviews. Der er foretaget 

fire interviews: to vækstvirksomheder og to revisorer for både at høre kundernes og revisorernes 

holdninger og forventninger til den nye lovgivning. Interviewpersonerne vil i de kommende afsnit 

blive præsenteret hver i sær, og hvad der er særligt ved den enkelte, og hvad deres holdning er til 

lovgivningen. 

3.1 Revisorer 

Den nye lov skaber forskellige udfordringer og forskellige behov for revision og rådgivning. Det er 

derfor interessant at sammenligne kundernes synspunkter og forventninger på forskellige steder i 

en virksomheds livscyklus.  

Der er udvalgt to revisorer, som har et særligt forhold til vækstvirksomheder. Begge har en del 

erfaring med vækstvirksomheders daglige udforinger og muligheder, men de har forskellige 

baggrunde. Revisor 1 er Peter Davidsen, som har specielt fokus på virksomheder i opstartsfasen, og 

har derfor en del erfaring med at hjælpe selskaberne i opstarts og vækstfasen. Derudover har han 

kompetencer inden for kvalitetskontrol af revisors arbejde, idet han har været medlem af 

kvalitetskontroludvalget. Revisor 2 er Kasper Rabing, som har erfaring med almindelige mindre- og 

mellemstore virksomheder. Disse kunder efterspørger rådgivningsopgaver, hvorfor det er relevant 

at få Kasper’s syn på, om man kan være uafhængig ved både at være kundens rådgiver og 

offentlighedens tillidsrepræsentant.  

 

3.2 Virksomheder 

Der er valgt to vækstvirksomheder på hver sit sted på vækstkurven; én opstartsvirksomhed, SBT 

Aqua ApS, og én der er ved at nærme sig modningsfasen; Mono Solutions ApS. Der er forskellige 

problemstillinger og behov til en revisor eller rådgiver i forhold til, hvor de to selskaber er i 

vækstkurven, hvorfor vi ønsker at afklare begges behov og meninger om den nye EU forordning.  
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3.2.1 Definition af en vækstvirksomhed: 

I nærværende afsnit beskrives definitionen på en vækstvirksomhed. En vækstvirksomhed, også 

kaldet for en gazelle, er en virksomhed, der i løbet af de seneste par år har haft en kontinuerlig 

vækst. Vækst er en stigning i en mængde over tid. I en virksomhed kan det være maximering af 

profit, øget omsætning og/eller optimering af likviditet. Dagbladet Børsen afholder hvert år en 

Gazellekåring, hvor de fejrer de bedste Gazeller indenfor udvalgte områder. Gazellen er med tiden 

blevet en del af det danske sprog som et synonym for virksomheder i vækst. Børsens definition på 

en vækstvirksomhed er en virksomhed, som i løbet af fire regnskabsår hvert år har haft positiv 

vækst og samlet set mindst fordoblet omsætningen over de fire år27. Vækst er dog forskellig fra 

virksomhed til virksomhed og afhænger af, indehaverens og ledelsens ambitionsniveau og ønsker 

hertil.  

Vækstvirksomheder livsforløb kan opdeles i opstartsfasen, vækstfasen og modningsfasen som ses i 

figur 10: 

 

Opstartsfasen: Alle virksomheder er startet med en iværksætter, der får en god idé. Iværksætteren 

tror så meget på idéen, at vedkommende etablerer en virksomhed. Fasen er præget af kreativitet 

og utraditionelle løsninger. Iværksætteren må ofte kæmpe hårdt for at overleve, da økonomien i 

mange tilfælde vil være presset.  

Vækstfasen: Den nye virksomhed har nu overlevet sine første kriser og er kommet i vækstfasen. Der 

er kommet en vis stabilitet i virksomheden, og den har fået fodfæste på markedet. Der er kommet 

                                                 
27 http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/191077/fakta_saadan_defineres_en_gazelle-
virksomhed.html 

Opstartsfasen Vækstfasen                       Modningsfasen

Vækstvirksomhedens livscyklus

FIGUR 10 - EGEN TILVIRKNING 
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mere styr på organisering og planlægning. Det er også i denne fase, at virksomhedens omsætning 

øges og ofte medfører det en stigning i medarbejderstaben for at kunne løse de administrative 

opgaver og imødese den stigende efterspørgsel. Det kræver ofte, at virksomheden nu foretager 

investeringer for at kunne imødekomme denne øgede efterspørgsel. Iværksætterånden fra 

etableringsfasen forsvinder efterhånden, men den skulle meget gerne afløses af fornyet optimisme 

som følge af det øgede salg.  

Modningsfasen: Virksomheden er kommet igennem etablerings- og vækstfasen, og den befinder sig 

nu i modningsfasen. Virksomheden er etableret på markedet. Virksomheden vil nu sandsynligvis 

opleve, at salget begynder at stagnere, og det er vigtigt, at man her kan være nytænkende og 

tilpasse sig en omverden, der hele tiden er i udvikling, så virksomheden ikke bliver overhalet af 

andre virksomheder med nye produkter. 

I kommende afsnit 3.1 og 3.2 vil opgaven fortælle om de to interviewede vækstvirksomheder. 

 
3.1 Vækstvirksomhed 1 – Mono Solutions ApS28 

3.1.1 Beskrivelse af virksomheden: 

Mono blev startet i 2007 af de tre ejere; Louise Lachmann, David Højelsen og Rene Hedegaard. 

Deres ide var at lave en platform til hjemmesider, som alle kan anvende. Mono beskæftiger sig med 

udvikling af hjemmesider samt udvikling af software til redigering og styring af hjemmesider. 

Virksomhedens kunder kan deles op i to kategorier29:  

1) Do it yourself, hvor det er den enkelte kunde, der selv bygger sin hjemmeside, oftest en 

mindre virksomhed.  

2) Resellere/partnere, som har kontakten til slutbrugeren, hvor de sælger hjemmesiderne 

direkte til slutbrugeren. Her tages udgangspunkt i Mono’s platform, som kunderne bygger 

hjemmesiderne udfra.  

De første par år var stille og rolige og gik med at bygge en virksomhed op fra bunden med sparring 

af deres revisor, Carsten Collin, som dengang arbejdede i EY. Det var nogle hårde år, da de er i en 

branche med mange konkurrenter og et marked i konstant udvikling. Det krævede hårdt arbejde at 

få et produkt ud til slutbrugerne, som levede op til kundernes og markedets krav. Virksomheden er 

                                                 
28 Herefter nævnes de blot som Mono 
29 Interview med Kira Petersen – bilag 2, side 39 
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kendetegnet ved en kompetent ledelse, der har en god forståelse for virksomhedens forretning og 

udviser handlekraft ved ændringer i markedet. Derfor har de kunnet klare den hårde konkurrence. 

Likviditeten spillede også en vigtig rolle for Mono, da omkostningerne til medarbejderne er store, 

hvis man ønsker de bedste folk inden for dette område. Derudover krævede det også en stor 

indsats for ejerne at skabe kendskab til Mono’s navn i markedet. Dette var en større udfordring for 

dem i starten, da folk ikke kendte til navnet Mono. Det krævede derfor, at de kom ud til 

virksomheder og solgte produktet, og samtidig kunne levere et produkt, der underbyggede navnet. 

Mono startede kun på det danske marked, men med tiden er de vokset i hele EMEA30 og det 

amerikanske marked. På trods af den hårde konkurrence har Mono inden for de sidste par år fået et 

rimeligt fodfæste på det danske marked, og er nu i gang med at slå hul på det amerikanske marked, 

hvor potentialet er stort.  

Virksomheden har været kørende i 10 år, og er gået fra at være 3 ejere til ca. 40 medarbejdere i 

201731. Der er tale om en virksomhed, der befinder sig i vækstfasen, som kæmper hen imod at blive 

en af de store spillere på markederne, som ses i figur 11.  

 
FIGUR 11 - EGEN TILVIRKNING 
 
Specielt de sidste par år er det gået rigtig stærkt, da man har lukket kontrakter med nogle større 

resellere. Virksomheden mærker en øget efterspørgsel fra kunderne/resellerne, som også kan ses 

ved at kigge på regnskabstallene for de sidste fem år:32  

                                                 
30 EMEA er en regional betegnelse for Europa, Mellemøsten og Afrika. 
31 Interview med Kira Petersen – bilag 2, side 40 
32 Årsregnskaber 2012 – 2016:  
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=30192648&soeg=mono+solutions+ApS&
type=Alle 

Opstartsfasen Vækstfasen                       Modningsfasen
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Mono Solutions ApS      
      
Regnskabsår/tal 2016 2015 * 2014 2013 2012 
Omsætning   17.566.208   19.182.415   17.786.584   15.378.878  9.421.442 
Vareforbrug     2.119.355     3.140.642     2.654.974     3.012.463  2.176.028 
Personaleudgifter 10.383.135 7.411.890     8.892.093      8.713.763  5.205.646 
Balancesum   10.298.781     5.941.203     5.586.750     3.046.819  2.006.975 
      
Antal medarbejdere 29 24 20 17 10 

      
* År 2015 var et specielt år, da omsætningen er en del højere, hvilket skyldes man ændrede regnskabspraksis i forbindelse 
med indregning af omsætning, derfor er denne højere sammenholdt med de andre år.  

TABEL 2 - EGEN TILVIRKNING 
 
Ud fra tabellen er det tydeligt at se, at der er tale om et selskab, med vækst. Specielt de seneste 5 

år er det gået rigtig stærkt, hvor omsætningen er steget med ca. 86 % fra 2012 til 2016. At 

fortsætte denne vækst kræver de rette ressourcer, hvilket også kan ses i stigningen af antal 

medarbejdere og udgifterne hertil. Virksomheden er spændt på fremtiden, og det forventes, at 

væksten fortsætter de kommende år. Specielt det amerikanske marked er særlig interessant, som 

Kira Petersen (Finance Manager) fortæller i interviewet: ”I 2016 fik vi lukket nogle store aftaler, og i 

2017 vil vi virkelig komme til at se en stor vækst, vi kommer til at se, at det begynder at bære frugt 

med den investering, man har lagt i USA33”. 

 

3.1.2 Beskrivelse af interviewpersonen: 

Finance Manager Kira Petersen er en del af den daglige ledelse34 og har ansvaret for 

økonomiafdelingen. Hun har en baggrund som revisor med fem års erfaring og er uddannet 

Cand.Merc.Aud. Derefter kom hun til Mono og var regnskabsansvarlig og stod for den daglige drift 

af økonomifunktionen i 2011. Efter 3 år valgte hun at sige sin stilling op, og kom i et andet IT-

selskab som Intern Accountant. 1,5 år senere kontaktede Mono hende for at få hende tilbage, 

hvilket hun valgte at sige ja til. Hun har ansvaret for hele økonomiafdelingen og skal sørge for den 

daglige økonomiske drift, at de overholder krav og lovgivning, foretager månedsrapporteringer til 

den øverste ledelse, likviditetsstyring, og kontakten med revisor, bank og andre rådgivere. 

                                                 
33 Interview med Kira Petersen – bilag 2, side 40 
34 Interview med Kira Petersen – bilag 2, side 39 
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3.1.3 Behov for revision og rådgivning: 

Kira Petersen fortæller, hvor vigtig sparring har været med deres revisor, Carsten Collin, specielt i 

vækstfasen. Mono har altid haft den samme revisor, og de valgte at følge med Carsten, da skiftede 

fra EY til Beierholm. Dette skyldes det kendskab og den loyalitet, der er bygget op med Carsten fra 

opstartsfasen til nu. Han har sparret med ledelsen igennem de ti år, så der er et særlig bånd mellem 

dem: ” Carsten har været med inde over i ti år, og det er jo det, der giver værdi for os, at vi har en 

revisor, som virkelig kender til virksomheden35”. Mono er meget glade for deres revisor, da han 

interesserer og forstår virksomheden. Samtidig har de stor tillid til ham, og føler de kan regne med 

hans fortrolighed, og han gør en indsats for at hjælpe eller henvise til øvrig hjælp for at få svar på 

deres spørgsmål.36 

Mono er revisionspligtig og ligger i regnskabsklasse B:  

 

 

 

 

 

 

 

 

I Tabel 3 har jeg sammenholdt selskabets regnskabstal med de aktuelle beløbsgrænser som opgjort 

i lovgivningen. Man kan se, at regnskabstallene ikke overgår grænserne for Klasse B. Dette betyder, 

at Mono skal overholde de regler, der gælder herfor i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet. 

Selskabet har besluttet at tilvælge tilføjelsen af aktivering af udviklingsomkostninger, som normalt 

kun er gældende for et klasse C selskab. Da det er aktuelt for selskabet pga. deres udgifter i 

forbindelse med udvikling af softwaren, kan man godt tilvælge dette. Selskabet har derfor brug for, 

at deres revisor foretager revision af deres årsregnskab efter reglerne for klasse B selskaber med 

tilføjelsen for aktivering af udviklingsomkostninger. Udover Mono har den lovpligtige revision, har 

de også brug for sparring og rådgivning fra deres revisor. Det kan være svært for en virksomhed at 

                                                 
35 Interview med Kira Petersen – bilag 2, side 50 
36 Interview med Kira Petersen – bilag 2, side 45 

Mono Solutions ApS   
Aktuelle beløbsgrænser for 

virksomheder 

 2016 
Klasse B- 
mellem 

Klasse C- 
mellem 

Omsætning 17.566.208 
 

89.000.000 313.000.000 
Balancesum 10.298.781 44.000.000 156.000.000 
    
Antal 
medarbejdere 29 50 250 
TABEL 3 - EGEN TILVIRKNING 
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følge med internt, økonomisk og ressourcemæssigt, hvis de oplever stor vækst i kundernes 

efterspørgsel.  Det er godt med øget efterspørgsel, men hvis man som virksomhed ikke har 

ressourcer til at udføre opgaven eller virksomhedens interne processer ikke kan følge med, kan det 

være svært at leve op til det hele. Det kræver, at man kigger på de enkelte enheder i virksomheden 

og vurderer, hvor kan der foretages optimering, så man kan bruge tiden på andre opgaver.  Kira 

oplyser i interviewet37, at der ofte har været brug for deres revisor i forbindelse med lukning af 

kontrakter i de forskellige lande, hvor han har rådgivet om, hvor det var mest optimalt at gøre, så 

de overholder landenes lovgivning, og hvad der var bedst for Mono: ” Vi har haft brug for hjælp til, 

hvad der bedst kunne betale sig i forhold til selskaberne i de forskellige lande og kunde kontrakterne, 

hvor jeg nogle gange lige har måtte ringe til Carsten for hans assistance38”. Finansafdelingen har 

også med tiden haft problemer med at følge med, hvor de har spurgt deres revisorer til råd, om 

hvordan de kan gribe det bedst an for at få optimeret deres interne processer, f.eks. i forbindelse 

med faktureringen til kunderne, så de på den måde kan spare tid og nå andre opgaver, der er lige så 

vigtige: ” Fordi vi vokser, har det været svært at følge med internt med fakturering, og hvordan vi 

griber det hele an i finansafdelingen. Dette har været meget brugbart, da det sparer os en masse tid, 

som vi kan bruge på andre ting39”. Til årsaflæggelsen af årsregnskabet gennemgår revisor med Kira 

og ledelsen, om hvordan de skal opgøre aktivering af udviklingsomkostninger og moms. I 

forbindelse med skat udarbejder revisor en skatteopgørelsen for de enkelte selskaber og 

sambeskatningen for koncernen. Kira har ikke har de nødvendige kompetencer og er ikke ajourført 

med skattelovgivningen, så hun vil ikke selv kunne udføre det uden revisors hjælp. Derudover 

udarbejder revisor årsregnskaberne for alle de danske selskaber og de udenlandske enheder. 

I forbindelse med finansiel rådgivning er det banken, Mono har et tæt samarbejde med. Der er især 

stort fokus på selskabets likviditet. Det er vigtigt at få faktureret kunderne, indkrævet penge og 

sikre likviditet til at kunne betale medarbejdere og kreditorer. Det kræver blot, at man f.eks. har 

glemt én større kreditor for, at hele korthuset vælter. Mono udfører derfor cashflowbudgetter, så 

de hele tiden kan se, hvad der er til rådighed, og om de kan betale de kommende ugers udgifter. 

Mono har ingen eksterne investorer. Det er de tre ejere og virksomhedens kassekredit hos Jyske 

Bank, som har hjulpet dem igennem, når de har stået og manglet likviditet. Mono har et tæt 

                                                 
37 Interview med Kira Petersen – bilag 2, side 44 
38 Interview med Kira Petersen – bilag 2, side 45 
39 Interview med Kira Petersen – bilag 2, side 44 



37 
 

samarbejde med Jyske bank, og har fået lov til at hæve kassekreditten et par gange, når det har 

været presset økonomisk. De har til gengæld også vist banken hver gang, at pengene kom igen, og 

målet i 2017 er at få kassekreditten helt væk. Det virker realistisk, fordi der er flere nye store 

aftaler, der skal give virksomheden forbedret masse likviditet40.  

 

3.1.4 Vurdering af nye revisor lov: 

Kira Petersen blev præsenteret for den nye revisorlov - EU Forordningen. Det blev diskuteret, hvad 

det ville betyde for Mono, hvis lovgivningen en dag inkluderer de danske selskaber, der ikke 

omfattes af PIE definitionen. Det første, der falder hende ind er, at det vil have en stor betydning 

for dem, fordi deres revisor også er deres rådgiver. Hun kan godt forstå tanken om, at revisors 

uafhængighed vil blive styrket ved at opdele det, men hun har svært ved at se, hvordan det kan 

gøres i praksis, specielt for vækstvirksomheder. Kira udtaler: ”I en vækstvirksomhed er der hele tiden 

nye udfordringer, hvor der er særlig behov for en sparringspartner”, som i deres tilfælde er deres 

revisor41. Hun mener, at for en virksomhed som dem er det meget nødvendigt at have en revisor, 

der kender tallene detaljeret, og derfor også kan rådgive om, hvad der er bedst: ” Det er super 

nødvendigt, at du har en, en revisor, som også er så dybt nede i tallene, som også kan rådgive dig om, hvad 

der er bedst. Det er jo en umulig opgave at sidde som revisor og ikke have alle de andre informationer, som I 

får ved at rådgive os42”.  En god revisor er en, der kender virksomheden så godt, at han/hun er med 

hele vejen rundt om virksomheden. Kira tror ikke på, det kan undgås, at en revisor vil rådgive sin 

kunde. Det er en svær balance for, hvornår man går over grænsen som revisor. Men hvis det blev 

aktuelt, at man ikke både måtte være revisor og rådgiver samtidig, ville Mono klart vælge Carsten 

som rådgiver, hvor hun I forlængelse stiller følgende spørgsmål: ”Hvis du ikke må rådgive, hvor er 

konkurrenceelementet så i at have en dygtig revisor? Selvfølgelig skal du jo kunne levere et revideret 

årsregnskab korrekt, men det kan stort set de fleste revisorer? 43”. 

Mono mener, at de har en dygtig rådgiver, som også er deres revisor, hvilket gør, at de er loyale 

overfor ham, og ikke ønsker at miste ham. I tilfælde af at de skulle vælge, ville de holde fast i revisor 

                                                 
40 Interview med Kira Petersen – bilag 2, side 43 
41 Interview med Kira Petersen – bilag 2, side 47-48 
42 Interview med Kira Petersen – bilag 2, side 47 
43 Interview med Kira Petersen – bilag 2, side 47-48 
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som rådgiver, og så blot finde en ny revisor, som kan levere et revideret regnskab efter 

lovgivningen. 

I interviewet drøftede vi også rotation af partner/revisionshus. Kira udtrykte en vis skepsis, da hun 

føler, der vil tabes meget værdi, hvis man skal miste revisor, som virkelig kender til virksomheden, 

og denne viden vil dermed tabes. Men hun kan sagtens se ideen med at styrke uafhængigheden, 

fordi man som kunde netop får et personligt forhold til sin revisor. Hun kan også godt se det 

positive og sunde ved, at der kommer en ny partner/revisionshus, som måske ser tingene på en 

anden måde. Hvis der kigges med økonomiske briller, mener Kira, at det er en dyr løsning. Det vil 

kræve rigtig meget at sætte en ny revisor ind i en kompleks virksomhed som Mono. Derudover 

forventer hun også, at det bliver dyrere for dem både at have en revisor og en rådgiver. For nu har 

de en god pris på revisionsdelen, hvor en del af rådgivningen indgår i det aftalte honorar. Hun 

frygter, at deres revisor vil blive lige som advokater, så der ville blive taget en timepris hver gang de 

ringer, og det er de selvfølgelig ikke interesseret i. 44 Specielt fordi de har så stor fokus på likviditet, 

udtrykker hun bekymring for, at udgifter til revisor og rådgivere ville stige, såfremt lovgivningen i 

fremtiden vil påvirke en virksomhed i deres regnskabsklasse. 

 

  

                                                 
44 Interview med Kira Petersen – bilag 2, side 49-50 
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Nedenfor er der lavet et overblik med de væsentligste citater ud fra de dilemmaer hun har 

diskuteret i interviewet: 

Dillemaer Citater 
Rotation af 
Revisionsfirmaer/ 
Revisionspartner 

”Jeg kan godt forstå lovgivningen”, ”Carsten har været med inde over i 
ti år, og det er jo det, der giver værdi for os, at vi har en revisor, som 
virkelig kender til virksomheden. ”….Der går jo helt klart noget tabt ved, 
at man skal have en ny partner ind over.” [men]  ”det kan være sundt. 
Fordi, at det er, at det bliver en partner, der måske kan se tingene på en 
anden måde. Men ressourcemæssigt så er det selvfølgelig ikke 
optimalt... Fordi, det altså kræver rigtig meget at sætte sig ind i en 
kompleks virksomhed som denne her.” 
”Der er jo også mere sådan en personlig ting omkring Carsten, men det 
er jo det der sådan menneskelige, der er med. ….[det] virker virkelig 
som om, han altid har interesse for det, vi laver og vores virksomhed.” 
”Man kan altid ringe, man kan altid skrive det til jer, og så tager I fat, og 
I undersøger tingene.” 

Begrænsning i 
rådgivningsopgaver 

”Det kunne godt være man ville begynde at søge rådgivning et andet 
sted” ”Ja, at man så faktisk bare, så bliver det bare til revisionen, man 
bruger en revisor” 
”Når man kommer op på vores niveau er det nogle helt andre 
problemstillinger vi har brug for hjælp til, men du kan ikke undgå at vi 
skal have rådgivning, tror jeg.” 
”Jeg tror , at man altid har lyst til, at Carsten skal være ens rådgiver, 
fordi rådgiveren er jo den svære at finde - En der forstår din 
virksomhed. En der kan revidere dit regnskab er jo ikke the hard part.” 

Dobbelt regning ”Vi har rigtig, rigtig meget fokus på vores likviditet” ”Jeg kunne forestille 
mig, det ikke ville blive billigere for os. ”  

Friske øjne ”Jeg tror egentlig, det er meget sundt. Men du mister super meget 
værdi. Jo mere kompleks din virksomhed er…. Carsten har været med 
inde over i ti år, og det er jo det, der giver værdi for os, at vi har en 
revisor, som virkelig kender til virksomheden. ”   

TABEL 4 - EGEN TILVIRKNING FRA INTERVIEW 
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3.2 Vækstvirksomhed 2 – SBT Instruments ApS45  

3.2.1 Beskrivelse af virksomheden: 

SBT er en opstartsvirksomhed, som blev stiftet af tre unge mænd fra DTU i 2014. Under deres 

kandidatopgave udviklede de en biosensor baseret på nanoteknologi, som ved hjælp af et elektrisk 

felt kan detektere hvilket bakterier, der passerer forbi i drikkevandet. Derved vil det være muligt at 

indbygge en løbende måling af vandkvaliteten i vandværker. Produktet er primært beregnet til at 

kunne anvendes på vandværker og i fødevareindustrien. Testene, der kan udføres med denne 

biocensor, viser resultatet med det samme. Dette er en klart fordel for f.eks. fødevareindustrien, da 

de kan tage en test og straks få svar, om rengøringsniveauet er acceptabelt, eller om der er baktier i 

det udvalgte område. I dag anvendes et andet system, hvor der tages en prøve, som sendes ind til 

laboratoriet, og der kan gå op til tre dage før virksomhederne får svar. Ved brug af SBT's teknologi 

kan de få svar med det samme og undgå unødigt at måtte tilbagekalde en større produktion, som er 

kommet ud i butikkerne og værste tilfælde ud til forbrugerne. Opgaven gik fra at være et 

universitetsprojekt til et erhverv. SBT var med i to konkurrencer Venture Cup StartUp Competition 

og Agro Business Innovationskonkurrence. Her samles en masse opstartsvirksomheder, og fremviser 

deres produkt. Der sidder et dommerpanel med stor erhvervserfaring, som vurderer de forskellige 

virksomheder og deres produkt. SBT vandt begge konkurrencer, og da de tre ejere stod med en 

præmiecheck på 250.000 kr., gik det op for dem, at der var potentiale i deres ide. Derudover vandt 

de også en samlet pakke fra revisionsfirmaet EY, som dækkede rådgivning og revision af deres 

første regnskabsår46. Selskabet har nu været i gang i tre år, og er i opstartsfasen: 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
45 Herefter nævnes de blot som SBT 
46 Interview med Gustav Erik Skands – bilag 3, side 51 
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De tre ejere har gennemtestet teknologien for at sikre, den kan leve op til markedets krav. 

Derudover har ejerne måtte lære, hvordan man bygger et selskab op, og hvordan man skaffer 

likviditet for at få den daglige drift til at køre optimalt. Der har været meget ny viden for ejerne, da 

ingen af dem kommer med en baggrund som virksomhedsejere. 

Det kan også ses i nedenstående tabel 5, at der er tale om et selskab i en opstartsfase. Her er 

selskabets regnskabstal opstillet for de tre regnskabsår, de har haft47. Det kan ses, at 

bruttofortjenesten er steget langsomt i takt over årene, og at SBT de første par år har haft en 

negativ bruttofortjeneste. Dette skyldes, at der en del omkostninger i forbindelse med opstarten af 

en teknologi-tung virksomhed, og begrænsede indtægter før teknologien er helt klar. Én af ejerne 

har hele tiden fokus på deres likviditet og udarbejder det ugentlige cashflowbudget, så de har et 

overblik over, hvad de har til rådighed fra uge til uge48. Dette er helt normalt for en i 

opstartsvirksomhed, at man anvender alt, hvad man har af likviditet, for at kunne optimere 

virksomheden. Når SBT bliver helt etableret på markedet, og kunderne begynder at få øjne op for 

produktet, vil der komme indtjening i selskabet.  

SBT Instruments ApS    
    
Regnskabsår/tal 2016 2015 2014 
Bruttofortjeneste * 54.252 -252.262       -177.224 
Balancesum 478.293 676.972         504.260  
Antal medarbejdere 3 3 3 

    
* Bruttofortjeneste er omsætning og vareforbrug fratrukket hinanden. 

TABEL 5 - EGEN TILVIRKNING 
 

Forventninger er, at allerede i 2017 & 2018 ser det lysere ud, og de er gået fra at være tre 

medarbejdere til fem medarbejdere for at kunne følge med i den daglige drift. Derudover er der 

nogle store kunder, der har fået øje på SBT og deres teknologi. De er interesseret i at teste 

teknologien i deres hverdag, hvor de faktisk betaler for at kunne låne 'maskinerne' i fire uger. SBT 

ønsker at få et samarbejde op at køre med større globale distributører, som skal sælge til de helt 

                                                 
47 Årsregnskaber 2014 – 2016: 
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=35814140&soeg=SBT+aqua+ApS&type=
Alle 
48 Interview med Gustav Erik Skands – bilag 3, side 52 
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store virksomheder49. Virksomheden går en spændende tid i møde, hvor der vil være muligheder 

for at vækste og komme ud til markedet og få etableret et navn. Dette kræver gode 

samarbejdspartnere, kompetente medarbejdere og likviditet, der strækker til målene. 

 

3.2.2 Beskrivelse af interviewpersonen og øvrige medejere: 

Gustav Erik Skands er en af de tre ejere af SBT, og hans titel er CEO i firmaet. Han er uddannet 

civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet inden for ingeniørfagene fysik og nanoteknologi. 

Udover hans tekniske baggrund, har han en stor interesse for forretningsudvikling. Han er derfor 

SBT ansigt udadtil mod kunder, samarbejdspartnere, revisor og øvrige rådgivere. Gustav’s medejere 

hedder Christian Vinther Bertelsen og Frederik Peter Aalund. Christian er også uddannet 

civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet inden for ingeniørfagene fysik og nanoteknologi. 

Han har en stærk teknisk baggrund i produktionen og udviklingen af mikroenheder med erfaring fra 

studenterjobs hos DTU Danchip og DTU Risø. Udover dette har Christian en omfattende forståelse 

af biofysik og bioteknologi. Christian har det overordnede ansvar for økonomien og udarbejder 

cashflowbudgetter for sikring af, at alt kan løbe rundt i hverdagen og i fremtiden. Frederik har en 

Cand.Sc. i matematisk modellering og computing (MMC) fra Danmarks Tekniske Universitet. Han er 

ansvarlig for al softwareudvikling, grafiske brugergrænseflader, real-time databehandling og 

analyse50. De tre ejere har nogle forskellige baggrunde og kompetencer, som gør, at de er et unikt 

team, som supplerer hinanden godt. Det bliver spændende at følge dem i fremtiden. 

 

3.2.3 Behov for revision og rådgivning: 

I forbindelse med at SBT vandt Venture Cup konkurrencen, fik de udover pengepræmien en 

rådgivningspakke, som bestod af revision og rådgivning i et år. Her kom de i kontakt med deres 

nuværende revisor, Carsten Collin fra EY. Han har fulgt dem, udvist interesse, og altid stået klar, hvis 

de har haft brug for hjælp til ejerstruktur, regnskab eller finansiering. SBT har stadig Carsten som 

revisor, selvom han flyttede til et andet revisionsfirma i 2015. Gustav udtaler: ”Jeg tror meget på 

loyalitet og gode forhold51”, og derudover vægter de højt Carstens interesse og forståelse for 

                                                 
49 Interview med Gustav Erik Skands – bilag 3, side 52 
50 https://sbtaqua.com/team/ 
51 Interview med Gustav Erik Skands – bilag 3, side 52 
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virksomheden, som de mener er nogle af de vigtigste egenskaber ved en revisor. Derfor valgte de at 

blive hos ham.  

SBT har valgt at være revisionspligtig, selvom de faktisk opfylder kravene for at kunne fravælge 

revision. Dette kan vælges, hvis selskabet i to regnskabsår i træk ikke overskrider to af de tre 

størrelser på balancedagen, som står oplyst i tabel 6.  

 

TABEL 6 - EGEN TILVIRKNING 

Det kan tilvælges ved stiftelsen af selskabet, hvis de ikke på balancedagen for det første 

regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser. Såfremt det ikke er valgt ved 

stiftelsen, kan fravælgelsen kun foretages på en ordinær generalforsamling med fremadrettet 

virkning. Hvis en virksomhed fravælger revision skal virksomheden dog stadig udarbejde og 

indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Årsrapporten skal udarbejdes efter 

årsregnskabslovens regler52. SBT har ikke fravalgt revision, da eventuelle eksterne investorer 

formentlig vil kræve et revideret årsregnskab, så en tredje part kan bekræfte den finansielle stilling i 

selskabet. 

SBT har derfor brug for, at deres revisor foretager revision af deres årsregnskab efter reglerne for 

klasse B selskaber.  Derudover har de også brug for løbende sparring og rådgivning. 

I SBT har der hovedsageligt været rådgivere om teknologi, rådgivning fra revisoren Carsten og deres 

advokat. Den tekniske rådgivning har været i forbindelse med udvikling af elektronikken, som sidder 

i deres system. Advokaterne er til alt det juridiske med selskabet og udarbejdelse af kontrakter. 

Deres tætteste rådgiver er revisoren, da de også har anvendt Carsten til lidt forretningsrådgivning, 

                                                 
52 https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision 
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som f.eks. opbygningen af hele ejerstrukturen i forbindelse med etablering af virksomhederne. Der 

er efter Carstens anbefaling opbygget en lille koncern med to datterselskaber til den daglige drift, 

som ses i figur 13. Disse ejes af fire selskaber: Hver af de 3 ejere har hver deres holdingselskab, og 

det sidste selskab er Gustav’s forældres selskab, der ejer en del af selskabet, da de også har 

investeret i det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carsten og revisionsteamet har hjulpet med aflæggelsen af årsregnskabet igennem årene. Kunden 

leverer en råbalance ud fra den daglige bogføring, men så snart der er tale om afstemninger, har 

ejerne ikke de nødvendige kompetencerne eller tid til at udføre de ting, som revisor stiller i form af 

revisionsdokumentation. Revisoren udarbejder så ud fra materiale fra kunden afstemninger 

vedrørende moms, løn og skat til brug for aflæggelsen af årsregnskabet53. 

Derudover har der været brug for assistance i de forskellige projekter, hvor SBT har modtaget 

finansiering i form af soft funding54, som bruges til udviklingsprojekter.  

SBT har ca. rejst omkring 7 mio. kr. i alt i penge, hvor at langt størstedelen har været fra soft 

funding og kapitalindskud fra Gustav’s familie55.  

                                                 
53 Interview med Gustav Erik Skands – bilag 3, side 53 
54 Softfunding = Blød kapitalfremskaffelse sker ofte fra donationer, tilskud, subsidier og lignende, hvor den 
eller de, der giver pengene, ikke får ejerskab eller anparter på anden måde tilbage, men de blot har en 
interesse i selskabets udvikling.  
55 Interview med Gustav Erik Skands – bilag 3, side 52 

FIGUR 13 - SBT AQUA APS' KONCERN DIAGRAM 
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Soft funding til projekterne er indtil nu modtaget via tilskud fra offentlige og fonde. SBT har derfor 

brugt Carsten til at rådgive om, hvordan man rent praksis skal håndtere dette juridisk og 

bogføringsmæssigt, så det opfylder lovgivningen56. Der er ingen gæld fra banker eller eksterne 

investorer, men tiden er nu inde til at vækste, da de nu har et produkt, der kan leve op til 

markedets forventninger. 

Der er tale om meget blandede opgaver hos revisoren. Dette er helt normalt og typisk for 

opstartsselskaber, som ikke har råd til at ansætte de nødvendige kompetencer hos medarbejderne, 

til at udføre alle opgaverne.  

3.2.4 Vurdering af nye revisor lov: 

Gustav Skands blev præsenteret for den nye revisorlov - EU Forordningen, hvor der blev diskuteret, 

hvad det ville have af betydning for SBT, hvis lovgivningen en dag vil ramme de danske selskaber, 

der ikke omfattes af PIE definitionen. Det første der falder ham ind er: ”Det var da ikke så godt57”. 

Reaktionen skyldes, at de er glade for Carsten som revisor og rådgiver. Udover hans særlige 

interesse i virksomheden, oplever de altid, at deres revisor er til rådighed uden, det koster ekstra. 

Dette er en vigtig faktor for dem, så vigtig at Gustav udtaler sig: ”Men rigtigt ofte så kan mange ting jo 

klares med en halv time på telefonen eller til en kop kaffe, og det er der ikke mange, der tager penge for, og 

hvis de gør, så skal de i hvert fald ikke være rådgivere for os58”. Gustav har en klar mening om, at de folk 

der giver noget nu, vil de have en særlig tilknytning til, da det betyder enormt meget, at folk tror på 

dem, og vil hjælpe dem i opstartsfasen, hvor det hele kan være lidt presset økonomisk. Det gør, at 

man f.eks. bliver hos sin revisor59. Så hvis lovgivningen skulle ramme SBT en dag, ville de bibeholde 

deres revisor, Carsten, men det gode spørgsmål ville være, om det skulle være som revisor eller 

rådgiver. Gustav: ”Åh den er svær. Ja fordi, så ender man vel med en situation, hvor man så skal sige, hvad 

vægter man højest revisionsarbejdet eller rådgivningsarbejdet, og så bliver man nød til at vælge, vil man have 

en revisor eller en rådgiver60”. 

Han bliver dog hurtig enig med sig selv, at for SBT er rådgivningsarbejdet nok det vigtigste for dem, 

og der er meget stor forskel i kvaliteten af rådgivningsarbejdet, hvorimod man nemt kan finde en 

                                                 
56 Interview med Gustav Erik Skands – bilag 3, side 55 
57 Interview med Gustav Erik Skands – bilag 3, side 55 
58 Interview med Gustav Erik Skands – bilag 3, side 55 
59 Interview med Gustav Erik Skands – bilag 3, side 54 
60 Interview med Gustav Erik Skands – bilag 3, side 55 
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revisor, som kan levere det samme arbejde i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet. SBT 

ville vælge deres revisor, Carsten som en fremtidig rådgiver, hvis de skulle vælge. De har opbygget 

en tæt relation til deres revisor, hvor der er skabt tillid mellem begge parter, og meget stort 

kendskab til selskabet. Disse faktorer er alt afgørende for en rådgiver. 

Han ser dog en hurtig ulempe ved hele situationen. Gustav: ” Det der er lidt problemet i hvert fald lige 

nu, er at vi får meget af den her rådgivning i kraft af, at vi også lægger nogle penge for revisionsydelsen, så vi 

betaler jo, kan man jo sige, måske indirekte for rådgivning igennem vores revisionsydelse61”. 

Han er ikke i tvivl om, at hvis man både skal have en revisor og en rådgiver, vil det blive dyrere, 

hvilket ville gøre ondt på dem i opstartsfasen, hvor der er stort fokus på likviditeten. 

Drøftelsen om rotation af partner/revisionshus fik Gustav til at udtale: ”Jeg tænker, det lyder rigtig 

dumt, hvis vi skal skifte vores revisor ud62”. Han tænker igen her på, at det ville være rigtig ærgerligt, 

hvis man får revet det væk, man har bygget op med sin revisor. Det at skulle starte på en frisk med 

en ny revisor kræver en del tid, og det ikke sikkert, at man kommer til at ”klikke” lige så godt med 

den nye revisor. Han kan ikke se, at det bliver det samme som med den revisor, man startede det 

hele op med. Gustav kan godt se ud fra et etisk synspunkt, at det giver rigtig god mening, at en 

revisor skal være uafhængig. De skal kunne kigge på regnskabet og se med kritiske øjne, og kan man 

det, hvis man selv har været inde over det:” Det giver rigtig god mening, fordi igen som du selv siger, så 

skal en revisor være uafhængig, altså de skal kunne kigge på et regnskab og skal turde stille spørgsmål ved 

alle tallene og være kritiske overfor det også, for det er jo derfor, man har en hel revisionsfunktion”63. Den 

eneste fordel han kan se ved, at man skal have en ny revisor i et andet revisionshus, ville være den 

økonomiske fordel, da man kommer til at udbyde sit revisionsbudget. SBT ville derfor indhente en 

masse tilbud, og de ser ikke den store forskel i kvaliteten af revisionsarbejdet: ”hvis vores revisor 

alligevel ikke må være rådgiver for os, kan vi lige så godt vælge det billige revisionsfirma”64. Når det så er 

sagt, synes han stadig, det ville være håbløst, hvis man skal skifte sit revisionsfirma eller revisor ud, 

da han ikke kan se, hvordan det skal fungere for en opstartsselskab uden, at det vil ramme dem 

negativt, og der vil intet positivt komme ud af det.  

 

                                                 
61 Interview med Gustav Erik Skands – bilag 3, side 56 
62 Interview med Gustav Erik Skands – bilag 3, side 57 
63 Interview med Gustav Erik Skands – bilag 3, side 57 
64 Interview med Gustav Erik Skands – bilag 3, side 58 
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Nedenfor er der lavet et overblik med de væsentligste citater ud fra de dilemmaer han har 

diskuteret i interviewet: 

Dillemaer Citater 
Rotation af 
Revisionsfirmaer/ 
Revisionspartner 

”jeg tror meget på loyalitet og gode forhold” ”Men jeg synes, at det her 
med at folk giver noget nu, ….det betyder det enormt meget, og det er 
også noget som vil betyde, at man bliver hos sin revisor.” 
”En god rådgiver er en der forstår vores problemer. ” 
”Jeg tænker, det lyder rigtig dumt, hvis vi skal skifte vores revisor ud… 
[men] ud fra et etisk synspunkt giver det rigtig god mening, fordi igen 
som du selv siger, så skal en revisor være uafhængige…. de skal turde at 
stille spørgsmål ved alle tallene og være kritiske overfor det.. det derfor, 
man har en hel revisionsfunktion..” 
 
”Igen, jeg synes, det vil være ærgerligt for man opbygger en relation til 
nogle andre, og det bliver revet væk på en eller anden måde. Så kan jeg 
forestille mig, at i stedet for så at være en revisor, så vil det gå over til at 
være en rådgiver. ” 

Begrænsning i 
rådgivningsopgaver 

” Hvis vi en dag skal vælge om vi vil bibeholde Carsten som revisor eller 
rådgiver…… Revisionsarbejde er noget som man kan få måske mange 
forskellige. Hvor man kan sige, der er i hvert fald ud fra mit synspunkt, 
meget stor forskel i kvaliteten af rådgivningsarbejdet, og der vil jeg nok 
gå over og sige, at jeg ville vægte rådgivningen højest. ” 
 
”Men altså, hvis jeg skal helt ærligt sige, at hvis det var sådan at man 
bruger revisor meget til rådgivning, så tror jeg, jeg ville vægte 
rådgivning højere end revision. Og så ville jeg skifte revisionsselskab, og 
så bruge dem til rådgivningsselskab. Men jeg synes, det er synd, at man 
skal dele det op.” 

Dobbelt regning ”Det der er lidt problemet i hvert fald lige nu, er at vi får meget af den 
her rådgivning i kraft af, at vi også lægger nogle penge for 
revisionsydelsen, så vi betaler jo, kan man jo sige, måske indirekte for 
rådgivning igennem vores revisionsydelse. ” 

Revidering af 
revisionshonorar 

”Ja der er en økonomisk fordel, at man kommer til at revidere sit 
revisionsbudget hver gang man skifter, fordi så har man fri valg til at 
skifte revisionsfirma. ” 

TABEL 7 - EGEN TILVIRKNING FRA INTERVIEW 
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3.3 Revisor 1 – Peter Davidsen65, Beierholm  

3.3.1 Beskrivelse af revisoren: 

Peter har været i revisionsbranchen i 30 år, alle årene i revisionsselskabet Beierholm. Peter blev 

færdig med den statsautoriserede revisoreksamen i 1999, hvor han også blev Partner i Beierholm, 

hvilket han stadig er66. Derudover har Peter været en del af Beierholm’s Interne Kvalitetskontrol, 

hvor han var formand, ekstern kvalitetskonsulent og medlem af kvalitetskontroludvalget. Det 

fremgår af revisorlovens §§ 28-29, at alle revisionsvirksomheder skal have et kvalitetsstyringssystem 

og kunne dokumentere anvendelsen heraf. Endvidere skal alle revisionsvirksomheder og de 

tilknyttede revisorer underkaste sig en kvalitetskontrol, der udføres af Revisortilsynet67. Peter har 

været med til at foretage kontrol internt i Beierholm, men også som ekstern, hvor han er kommet 

ud til andre revisionshuse for at foretage kontrol, af hvorvidt de lever op til kravene for revisorer. 

3.3.2 Typiske arbejdsopgaver: 

Peter har mange forskellige kunder, heriblandt en del iværksættervirksomheder. Han har f.eks. 

kunden Founders House, der er kendt som et samlet hus for mange forskellige iværksættere. Ved at 

samle flere virksomheder og personer, faciliteres videndeling og et plejende miljø, som letter 

væksten og forbinder stiftere med investorer, ressourcer og erfaringer. Ved at forbinde sig med 

andre kompetente personer med forskellige færdigheder, får de erfaring og viden fra andre, der 

arbejder på at løse lignende udfordringer. Resultatet er et miljø, hvor du kan opnå succes hurtigere. 

Dette betyder også, at Peter løbende får nye kunder, når der kommer nye til huset, hvis de står og 

mangler en revisor og vigtigst af alt en sparringspartner. Peter har i sin afdeling i Beierholm et team, 

hvor der ydes erhvervsservice, også kaldet for rådgivning, hvor medarbejderne bliver sendt ud til 

den enkelte kunde for at hjælpe med deres forretningsmæssige problemer. Det er hovedsageligt 

mindre virksomheder, som ikke har medarbejdere til at udføre de regnskabsmæssige opgaver, 

såsom løn, moms, skat, bogføring mm. Der kan også være større kunder, som har dygtige 

medarbejdere, men ikke har den fornødne tid eller kompetencer til lige den opgave, og så løser 

erhvervsteamet opgaven for kunden. Arbejdsopgaverne starter som udgangspunkt i det små og i 

takt med, at selskaberne bliver større, kommer der flere og større opgaver til Peter og hans Team i 

                                                 
65 Herefter nævnes han blot som Peter 
66 Interview med Peter Davidsen – bilag 4, side 59 
67 Interview med Peter Davidsen – bilag 4, side 65 
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Erhvervsservice68. Peter har en særlig interesse for vækstvirksomheder, da han synes det er 

spændende at hjælpe nye virksomhedsejere på rette vej. Der er tale om et lavprissegment, så man 

skal ikke forvente at tjene mange penge på kort sigt, men med tiden medfører det ofte større 

opgaver og rådgivningsopgaver. Når selskaberne vokser, håber han at have fået etableret et godt 

forhold til virksomhedsejerne, så de bliver hos ham og Beierholm. Peter udtaler: ”Jeg kan ikke i dag 

fortælle dig, om det er en god forretning eller ej. Men det kan være at om fem år, kan vi snakke om det69”. 

Der er en vis usikkerhed ved dette segment, hvilket skyldes, at man ikke ved, om en 

vækstvirksomhed har de fornødne kompetencer og likviditet til at blive på markedet, men denne 

usikkerhed tager han gerne, da han ser potentialet på den lange bane. 

3.3.3 Vurdering af lovgivningen og ny revisors rolle: 

Drøftelsen af den nye revisorlov er spændende, og Peter har fulgt den nøje tilbage fra 2014, hvor 

man første gang diskuterede den. Frygten for, at den nye lov skal ramme de øvrige selskaber er der: 

”Vi håber jo bestemt ikke, at den finder vej til de selskaber, der har regnskabsklasse A-B, måske endda C 

klasse70”. Peter og de øvrige revisionspartnere i Beierholm kan med danske øjne ikke se det skulle 

give mening at trække sådan en lovgivning ned over klasse B virksomheder, da de fleste vil have 

mulighed for at fravælge revision, men de ved selvfølgelig ikke, hvor lovgivningen ender henne71. 

Når det så er sagt, kan han godt forstå tanken om at styrke revisor uafhængighed, for selvom han 

føler sig i stand til at være uafhængig i sine roller som både rådgiver og offentlighedens 

tillidsrepræsentant, vil han I offentlighedens øjne ikke være det: ”Jeg vil aldrig kunne stille mig op i 

offentligheden og sige jeg er uafhængig som revisor, når jeg og mine kollegaer har været med til at udføre 

opgaver der indgår i årsregnskabet”72. Han kan dog ikke se, at vækstvirksomhederne har en 

samfundsbetydning udover, at de ansætter folk og har nogle pligter til at indberette og 

afrapportere. De mindre vækstvirksomheder har ikke den store offentlige interesse, og de har ofte 

ikke nogen gæld, da de ofte finansierer sig selv. Derfor mener Peter ikke, at problemstillingen med 

den svage uafhængighed er så vigtig i offentlighedens øjne73.  

                                                 
68 Interview med Peter Davidsen – bilag 4, side 59-60 
69 Interview med Peter Davidsen – bilag 4, side 60 
70 Interview med Peter Davidsen – bilag 4, side 62 
71 Interview med Peter Davidsen – bilag 4, side 61-62 
72 Interview med Peter Davidsen – bilag 4, side 62 
73 Interview med Peter Davidsen – bilag 4, side 62 
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Peter er sikker på, at etablering af lovgivningen for de øvrige selskaber vil medføre en del 

udfordringer, specielt for den enkelte kunde. Det kræver en del tid og økonomi at skulle få enten en 

ny revisor eller rådgiver til at løse de enkelte opgaver, da vedkommende ikke kan have den fulde 

viden som én, der er inde over hele processen. Dette ser han som en styrke, for den enkelte revisor 

har sådan set ”patent” på kunden med en dyb viden om virksomheden, og det giver nemme vilkår 

for at rådgive. Det økonomiske aspekt ville være, at virksomheden nu skal have to rådgivere i stedet 

for en, hvilket formentlig vil medføre en stigning i honorar. Peter kunne også godt forestille sig, at 

det almindelige revisionshonorar vil blive øget: ”Der er ingen tvivl om, at der er nogen, som afgiver et 

lavt revisionshonorar mod forventningen om at få ekstraopgaver. Det er der ingen tvivl om. Og det er specielt 

nok for de lidt større sager”74. Det økonomiske forhold er vigtig for en vækstvirksomhed, men der kan 

være fordele ved at få en ny revisor på sagen. Revisoren vil komme med friske øjne og en anden 

erfaring end tidligere revisor. Den nye revisor kan måske se forbedringsforlag og har endda nogle 

gode kontakter i branchen, som en vækstvirksomhed måske ville have gavn af. Peter kan dog godt 

se fordelen ved udskiftning af revisor: ”Det er selvfølgelig sundt, at der kommer nye øjne på sagerne, jeg 

har jo kunder jeg har haft i 25 år, og jeg synes, jeg kender dem bedst af alle. Men det gør mig også blind. Det 

må jeg jo bare erkende75”. Han er dog skeptisk overfor, hvorvidt dette vil blive aktuelt, da han 

forventer det ville udløse store protester fra virksomhederne, specielt hvis de har haft den samme 

revisor i mange år76. De vælger jo som regel deres revisor fremfor revisionshuset, og kriterierne er 

ofte en god kemi, og at de føler, de får en ordentlig service77. Men skulle lovgivningen gå hen og 

blive aktuel i denne gruppe, mener Peter, at revisionsbranchen vil blive ændret, da man som 

partner så må vælge, om man vil være revisor eller rådgiver for den enkelte kunde, hvis kunden ikke 

allerede har taget valget. Peter mener, at man som revisor nok fremadrettet vil kigge på, hvad der 

er økonomisk og interessemæssigt fordelagtigt. Som det ser ud i dag, hvis man kigger på PIE-

virksomhederne ville revisoren vælge rådgivningsydelsen og vælge revisionsydelsen fra, da det er 

bedre honoreret78.  

                                                 
74 Interview med Peter Davidsen – bilag 4, side 64 
75 Interview med Peter Davidsen – bilag 4, side 67 
76 Interview med Peter Davidsen – bilag 4, side 66 
77 Interview med Peter Davidsen – bilag 4, side 66 
78 Interview med Peter Davidsen – bilag 4, side 63 
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En så markant ændring i revisionsbranchen ville ikke kun være negativt, og for nogle revisionshuse 

vil det måske være en fordel, da det giver adgang til nogle nye kunder, da alle virksomheder vil have 

behov for en anden rådgiver eller revisor. Peter mener, at et revisionshus som Beierholm ville 

kunne stå stærkt: ”Forstået på den måde, at hvis nu vi leger, at Deloitte har en virksomhed i dag, og de 

vælger at udlicitere revisionen. Så skal den pågældende virksomhed jo vælge en anden. Så tænker jeg, at 

Deloitte som p.t. sidder med kontakten til kunden, de vil hellere have Beierholm, for vi er ikke en reel trussel 

mod det segment, de har valgt at sidde på, nemlig rådgivning. Der tror jeg, de vil betragte PWC eller EY som 

større konkurrent. Det kunne jeg godt, se der var nogle muligheder for. Omvendt, dem der vælger at 

fastholde revisionen, der kan vi komme ind som rådgiver79”. 

Udover at den nye lovgivning vil styrke revisors uafhængighed, er der også fokus på at styrke 

kvaliteten i revisors arbejde. Dette vil som udgangspunkt ikke have den store betydning for de 

enkelte kunder, udover at revisor måske afkræves lidt ekstra revisionsdokumentation ved 

aflæggelsen af årsregnskabet. Peter fortæller, at ud fra hans erfaringer som intern og ekstern 

konsulent for kvalitetskontrollen, er der forskel på kvaliteten af de mindre og større 

revisionsfirmaer: ”Fakta er, at kvaliteten i de større revisionshuse er god. Offentligheden ser på hele 

statistikområdet, og det overordnet billede bliver smadret af, at der er mindre virksomheder, der ikke laver 

ordentligt arbejde80”. Det overordnede billede har været med til at udforme den nye lov til at styrke 

kvaliteten i revisors arbejde. Peter fortæller, at der er mange små revisionshuse igennem årene, der 

har måtte lukke ned, da de ikke ville kunne komme igennem en kvalitetskontrol. Da han var i FRSs 

kvalitetskontroludvalg prøvede de at forudse, hvordan billedet ville se ud i 2016, mht. antal af 

revisionshuse, hvis udviklingen fulgte historien. De vurderede, at der i 2016 ville være omkring 1200 

registrerede revisionsvirksomheder tilbage, og hvis de blot kiggede fem år frem, så ville mere end 

halvdelen ikke være der mere. Ifølge FSR er der i dag ca. 600 revisions- og rådgivningsvirksomheder 

på det danske marked81. Han er sikker på, at i fremtiden vil der ikke være over hundrede 

registrerede revisionsvirksomheder tilbage. Dette skyldes, at det er rigtig svært at drive en 

revisionsvirksomhed med alle de krav der stilles i form af IT systemer, uddannelse og compliance 

indenfor egne rækker i form af kvalitetskontrol82. Dette vil i fremtiden formentlig medføre, at 

                                                 
79 Interview med Peter Davidsen – bilag 4, side 67-68 
80 Interview med Peter Davidsen – bilag 4, side 65 
81 http://www.fsr.dk/Om%20os 
82 Interview med Peter Davidsen – bilag 4, side 65 
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kunderne har færre revisorer at vælge i mellem som revisor eller rådgiver, der også har den 

fornødne erfaring til at kunne servicere den enkelte virksomhed. 

 
Nedenfor er der lavet et overblik med de væsentligste citater ud fra de dilemmaer han har 

diskuteret i interviewet: 

Dillemaer Citater 
Rotation af 
Revisionsfirmaer/ 
Revisionspartner 

”Der vil blive mistet noget viden ved skift af revisor” ”Det er selvfølgelig 
sundt, at der kommer nye øjne på sagerne, jeg har jo kunder jeg har 
haft i 25 år, og jeg synes jeg kender dem bedst af alle. Men det gør mig 
også blind. Det må jeg jo bare erkende. ” 

Begrænsning i 
rådgivningsopgaver 

”Nej hvis jeg skal være helt ærlig er jeg ikke uafhængig på de kunder, 
hvor jeg både er rådgiver og revisor. ” 

Dobbelt regning ”Det vil altid blive dyre hvis man har to rådgivere, der skal sætte sig ind i 
virksomheden. ” 

Nye muligheder og 
bedre konkurrence 
vilkår 

”Forstået på den måde, at hvis nu vi leger, at Deloitte har en 
virksomhed i dag, og de vælger at udlicitere revisionen. Så skal den 
pågældende virksomhed jo vælge en anden. Så tænker jeg, at Deloitte 
som p.t. sidder med kontakten til kunden, de vil hellere have Beierholm, 
for vi er ikke en reel trussel mod det segment, de har valgt at sidde på, 
nemlig rådgivning. Der tror jeg, de vil betragte PWC eller EY som større 
konkurrent. Det kunne jeg godt, se der var nogle muligheder for. 
Omvendt, dem der vælger at fastholde revisionen, der kan vi komme 
ind som rådgiver. ” 

Ny lovgivning à 
fravalg af revision 
for klasse B 
selskaber 

”Med danske øjne giver det ikke mening at trække sådan en lovgivning 
ned over klasse B virksomheder, da de fleste vil have mulighed for at 
fravælge revision, men de ved selvfølgelig ikke, hvor lovgivningen ender 
henne. ” 

Kvaliteten i 
revisionsarbejde 

”Fakta er, at kvaliteten i de større revisionshuse den er god. 
Offentligheden ser på hele statistikområdet, og det overordnet billede 
bliver smadret af, at der er mindre virksomheder, der ikke laver 
ordentligt arbejde. ” 

Færre revisorer ”Altså selv det at drive en revisionsvirksomhed med de krav, der er til 
systemer, uddannelse, compliance indenfor egne rækker i form af 
kvalitetskontrol og alt muligt andet.- Det kan man ikke. Altså, jeg tror, 
selvom man er et firma på halvtreds eller hundrede mand- Glem det. 
Det kan ikke lade sig gøre og det vil betyde færre revisionshuse.” 

TABEL 8 - EGEN TILVIRKNING FRA INTERVIEW 
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3.4 Revisor 2 – Kasper Rabing83, Beierholm 

3.4.1 Beskrivelse af revisoren: 

Kasper har været i revisionsbranchen i 20 år, og startede i revisionsfirmaet AP Statsautoriserede 

Revisorer. Kasper blev færdig med den statsautoriserede revisoreksamen for 12 år siden, hvor han 

også blev Partner i AP Statsautoriserede Revisorer84. I dag er han partner i Beierholm, da Beierholm 

og AP Statsautoriserede Revisorer blev fusioneret sammen med Beierholm den 1. maj 2016. AP 

Statsautoriserede Revisorer kom til Beierholm med cirka 70 medarbejdere og en 

honoraromsætning på cirka 55 mio. kroner, hvilke skulle være med til at styrke Beierholms samlede 

position som den revisionsvirksomhed i Danmark, der har ubetinget størst fokus på de mindre og 

mellemstore virksomheder.  

3.4.2 Typiske arbejdsopgaver: 

Kasper betegner sin kundeportefolio som almindelig med mindre- og mellemstore virksomheder, 

herunder en række start-up virksomheder, og virksomheder i vækst. Start up- og 

vækstvirksomhederne er lidt anderledes i forhold de øvrige, idet de kræver en anden form for 

revisors opmærksomhed. Udover den almindelige revision, udføres der en del rådgivningsopgaver, 

som kan være alt fra regnskab, finansiering, skat, moms og løn. Men det varierer meget og betyder 

meget, hvilken person der ejer eller leder virksomheden. For ifølge Kasper er der flere forskellige 

typer85: 

- Typen, der mener de kan det hele selv, og de søger relativt lidt rådgivning 

- Typen, som ikke er bange for at tage den rigtige løsning, som oftest også er den dyrere løsning, 

hvor man bruger rådgivere mere i sin hverdag.  

- Typen, som bruger rådgivere mere i takt med, det går godt for virksomheden, hvor de udvikler sig 

kun til at søge endnu mere rådgivning 

- Typen, der går den anden vej for, de søger ikke så meget rådgivning, fordi deres økonomi bliver 

strammere og strammere. 

Udover de lidt mere normale rådgivningsopgaver, som hovedsageligt er i forbindelse med 

aflæggelsen af årsregnskabet og den daglige hverdag, bruger Kasper også rigtig meget tid på lidt 

                                                 
83 Herefter nævnes han blot som Kasper  
84 Interview med Kasper Rabing – bilag 5, side 70 
85 Interview med Kasper Rabing – bilag 5, side 70 
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større rådgivningsopgaver. Det kan f.eks. være at rådgive firmaerne om omstrukturering i 

organisationen. Han hjælper også kunderne med at udarbejde budgetmodeller og specielt 

cashflowmodeller, så start-up og vækstvirksomhederne har overblik over deres likviditet, som er så 

vigtig i deres hverdag. Med tiden kommer kunderne selv ind i modellerne, og der er mindre behov 

for revisors assistance med disse opgaver86. 

Rådgivningsopgaverne kan være svære at prisfastsætte, og der bruges ofte en timepris på de 

enkelte sager, og på den måde bestemmes et honorar. Kasper kommer fra AP Statsautoriserede 

Revisorer, hvor de med tiden har barberet det almindelige revisionshonoraret ned, så kunderne kun 

får standard ydelsen: ” Jeg må nok sige, der indgår meget lidt rådgivning i dag. Det er nok i højere grad 

blevet spisesedlen, eller hvad skal vi kalde den smørrebrødssedlen, hvor du krydser af, det du gerne vil have, 

og det er det, du betaler for. I gamle dage da det kostede 20.000 kr. at revidere en lille virksomhed, der kunne 

du få noget rådgivning med87”. 

Det skyldes den hårde konkurrence på markedet, for hvis kunden sammenligner en pris, hvor både 

revision og rådgivning indgår, men kun faktureres som revision, med en konkurrent, der blot 

tilbyder revision, kan de få en pris på det halve. Først når der er gået et år, finder de ud af, at den 

halve pris ikke omfattede den ekstra ydelse til rådgivning. Det betyder desværre stadig, at man har 

mistet den kunde i et år eller måske længere. Derfor har AP Statsautoriserede Revisorer valgt at 

gøre det på denne ’hårde’ måde og give pris på basisydelsen alene88. 

3.4.3 Vurdering af lovgivningen og ny revisors rolle: 

Kasper har en klar holdning til revisors uafhængighed, når revisoren påtager sig både rollen som 

rådgiver og som offentlighedens tillidsrepræsentant for en kunde. Jeg stiller ham spørgsmålet: Kan 

man være uafhængig, når man både foretager revision og rådgivning for den enkelte kunde? Hans 

svar er meget tydelig: ”Jeg mener klart, at det kan du godt89”. 

Han fortæller efterfølgende, at det selvfølgelig kommer an på den enkelte person. Som revisor skal 

man kunne skille tingene ad og samtidig være stærk. Det er ikke, når det går godt for virksomheden, 

der opstår problemer. Det er, når virksomheden har problemer, det bliver svært. Her er det vigtigt, 

at man som revisor står ved de reguleringer, der skal foretages i årsregnskabet, som f.eks. 

                                                 
86 Interview med Kasper Rabing – bilag 5, side 71 
87 Interview med Kasper Rabing – bilag 5, side 72 
88 Interview med Kasper Rabing – bilag 5, side 72 
89 Interview med Kasper Rabing – bilag 5, side 73 
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nedskrivning af varelageret eller hvad det nu måtte være. Dette er man nødt til, også selvom man 

har givet noget rådgivning i løbet af året. ”Der er også visse ting, du ikke skal rådgive kunden om, og 

sørge for at træde tilbage og selvfølgelig huske, at det er deres virksomhed, det er altså ikke din90”.  

Hvis Kasper bliver berørt af den nye lovgivning i fremtiden, vil det betyde, at han skal foretage en 

vurdering af, hvad han gerne vil være for sine kunder: ”Jamen, det vil du typisk kunne vurdere ud fra to-

tre forhold, det første der er selvfølgelig et eller andet spørgsmål om indtjening/omsætning, så er der et 

spørgsmål om, hvad er egentlig interessant at få din dag til at gå med, for det må også gerne være sjovt at gå 

på arbejde, og så er det selvfølgelig et eller andet sted om, hvor er kunderne henne 91”. Kasper tror på, at 

størstedelen af revisorstanden vil gå mod rådgivningsopgaverne, idet der vil være flere penge i disse 

opgaver. Selskaberne er villige til at betale for at få løst et problem, uanset om det er et positivt 

eller et negativt problem. De vil bare gerne have opgaven løst, når de ikke selv har kompetencerne. 

Hvorimod revisionsarbejdet kan alle revisorer løse, mener kunderne, og her vil revisionshonoraret 

formentlig blive endnu mere presset prismæssigt efter Kaspers mening92. 

Kasper ser en klar ulempe for sine kunder, hvis der enten skal komme en ny revisor eller rådgiver 

ind og udføre hans tidligere opgaver, da der kan være risiko for dårligere rådgivning. Dette er ikke 

kun aktuelt på hans sager, men en generel ulempe for alle. For jo mere viden man har om den 

enkelte kunde, jo bedre kan man rådgive.  Det vil også blive et fordyrende element, når der skal 

være to revisionsvirksomheder, der skal vide lige meget om samme selskab. Men han ser også 

muligheder i at have to sæt øjne på. Der er ingen tvivl om, at har man haft den samme husrevisor i 

15 år eller 30 år, så vil tingene blive en gentagelse. Han ser også et sundt konkurrenceelement 

imellem revisionsvirksomhederne, så de måske vil stramme sig mere an, når de ved, der er andre 

revisorer i gang i virksomheden, for man vil til hver en tid gerne være den bedste på markedet, 

Kasper udtaler: ”Så der kan også godt være fordele ved det, men samlet set så tror jeg ikke, det er til gavn 

for virksomhederne, jeg tror der er flere bagdele end der er fordele, eller flere ulemper end der er fordele93. ” 

En af de ting han forventer, hvis lovgivningen træder i kraft og rammer de mindre selskaber er, at 

revisionen vil blive undergravet i de mindre klasse B virksomheder. I øjeblikket er det sådan, at rigtig 

mange virksomheder over en vis størrelse har valgt en registreret eller autoriseret revisor til at lave 

                                                 
90 Interview med Kasper Rabing – bilag 5, side 72-73 
91 Interview med Kasper Rabing – bilag 5, side 73-74 
92 Interview med Kasper Rabing – bilag 5, side 73 
93 Interview med Kasper Rabing – bilag 5, side 74-75 
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deres årsregnskab, hvilket Kasper ser som at være sundt for samfundet.  Men med de nye regler 

tror han, at selskaberne vil fravælge revisionen, og så bibeholde deres nuværende revisor som 

rådgiver. Dette kan også medføre et andet problem, for kunderne behøver ikke en 

statsautoriserede revisor til at foretage regnskabsopgaven, det kan blot være en ekstern konsulent, 

som formentlig ville kunne levere et udmærket opgave til en pris, som de store revisionshuse ikke 

kan konkurrere med94.   

Udover ovenstående problem forestiller Kasper sig en yderligere konsekvens for revisoren, idet 

revisorerne skal have flere forskellige kunder end i dag: ”Fordi, hvis du yder mindre assistance til den 

enkelte kunde, så bliver du nødt til at have flere kunder, for at opretholde den samme omsætning, med 

mindre din virksomhed skal være mindre. Og det tror jeg, at det vil være ’worst-case’ scenariet”95. 

Han frygter, at når der forsvinder omsætning ud til andre, kan hver revisor måske ikke generere 

samme omsætning på de eksisterende kunder, men er tvunget til at have endnu flere forskellige 

kunder. Dette kan betyde en forøget arbejdsindsats, idet revisoren skal sætte sig ind i de nye 

kunder for at kunne yde et godt stykke revisionsarbejde eller rådgivningsarbejde. Dette vil også 

påvirke kvaliteten i revisionsarbejdet efter hans mening: ”Ja risikoen er, at det vil påvirke kvaliteten…… 

Der er nogen der vil sige, jeg vil ikke leve med at tjene mindre, og jeg vil ikke arbejde mere, ergo må kvaliteten 

blive dårligere96”.  Det ville ikke være optimalt, hvis dette blev aktuelt, netop fordi den nye lovgivning 

også bør være med til at styrke kvaliteten i revisors arbejde. 

  

                                                 
94 Interview med Kasper Rabing – bilag 5, side 73 
95 Interview med Kasper Rabing – bilag 5, side 77 
96 Interview med Kasper Rabing – bilag 5, side 78 
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Nedenfor er der lavet et overblik med de væsentligste citater ud fra de dilemmaer han har 

diskuteret i interviewet: 

Dillemaer Citater 
Rotation af 
Revisionsfirmaer/ 
Revisionspartner 

”Der vil blive mistet noget viden ved skift af revisor” ”Det er selvfølgelig 
sundt og for nogle virksomheder givende at der komme nye øjne på 
sagen. ” 

Begrænsning i 
rådgivningsopgaver 

”Ja jeg er uafhængig selvom jeg både er rådgiver og revisor for mine 
kunder. ” 
”Kan komme til at påvirke kvaliteten af revisors arbejde for nogle 
revisorer, da de vil få flere kunder som de skal sætte sig ind i. ” 

Dobbelt regning ”Det vil altid blive dyre hvis man har to rådgivere, der skal sætte sig ind i 
virksomheden” 

Ny lovgivning à 
fravalg af revision 
for klasse B 
selskaber 

”Jeg tror det vil undergrave revisionen af alle de her klasse b 
virksomheder… men i øjeblikket er det bare sådan, at der er rigtig 
mange virksomheder over en vis størrelse, har stadig valgt at have en 
registreret/godkendt revisor til at lave deres regnskab. Hvis vi får det 
andet, så vil vi nok risikere at se, at flere virksomheder fravælger 
revision og opfatter det udenfor revisorloven, og så er du ikke kommet 
længere..”  

Rådgivningsarbejde 
af konsulenter à 
kunden er dårligere 
stillet 

”Worst case scenariet vil være, at der kan komme andre udbydere af 
det samme produkt…så forsvinder omsætning ud til andre, det ville for 
revisor være kedeligt ikke. ” 

Kvaliteten i 
revisionsarbejde 

”Jeg tror selvfølgelig heller ikke, det vil være gavnligt for revisorstanden, 
det skal man jo også huske, men det vil heller ikke være gavnligt for 
selskaberne, fordi hvis de har to rådgivere på, det tror jeg ikke, det er 
inattraktivt at være revisoren i det. ” 

TABEL 9 - EGEN TILVIRKNING FRA INTERVIEW 
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3.5 Opsummering af interviews 

Nedenstående er der opsummeret de fordele og ulemper ved EU forordningen, der ses ud fra 

virksomhederne og revisorerne, som de har diskuteret om i interviewene, såfremt de skulle blive 

påvirket heraf i fremtiden: 

 Fordele Ulemper 
Kunder - Nye øjne på ens sag – optimering 

af forretningen 
- Revisionshonoraret bliver 
revideret hver gang man skifter 
 

- Historik/viden forsvinder 
- Økonomi – dobbelt regning, da de både skal 
have en revisor og rådgiver 
- Kunder i regnskabsklasse B fravælger 
revision 
- Væksten i virksomhederne vil påvirkes eller i 
værste tilfælde stoppes 
- Kunderne mister det tætte bånd til sin 
revisor 

Revisorer - Bedre konkurrence og flere 
muligheder (specielt for de mindre 
revisionshuse) 
- Revisors uafhængighed forstærkes 
 

- Begrænser de revisorer der har kunderne, 
hvor de kun må være revisor eller rådgiver  
- Revisorerne får mere travlt idet de får flere 
kunder, hvor de skal sætte sig ind i hele 
forretningen, i værste tilfælde kan det ramme 
kvaliteten i sagerne 
- Kvaliteten bliver dårligere (ved revisorskift i 
starten) 
- Eksterne konsulenter kan udføre revisors 
arbejdsopgaver i tilfælde af fravalg af revision  

TABEL 10 - EGEN TILVIRKNING FRA INTERVIEWENE 
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4. Analyse og diskussion 

I dette afsnit vil jeg analysere, hvilke konsekvenser det vil have for vækstvirksomheder, revisorer og 

revisionsbranchen, hvis EU forordningen vil komme til at påvirke de øvrige virksomheder i Danmark, 

som ikke allerede er omfattet i PIE definitionen. I Empiriafsnittene 3.1 og 3.2 blev EU-forordningen 

præsenteret for to vækstvirksomheder, Mono Solutions ApS og SBT Instruments ApS. De to 

vækstvirksomheder er ikke i dag omfattet af EU-forordningen, men vi diskuterede EU forordningen 

med dem, hvilke konsekvenser det vil få for dem, hvis de går hen og bliver omfattet i fremtiden, og 

hvad deres holdning er til dette. Begge virksomheder forstår tankegangen bag EU-forordningen: At 

revisors uafhængighed og kvaliteten i arbejdet skal styrkes. Især på baggrund af de skandalesager, 

der har været i erhvervslivet igennem årene. De har dog begge svært ved at se, hvordan dette skal 

håndteres i praksis for virksomheder i deres størrelse. Derudover har jeg afsnittene 3.3 og 3.4 

interviewet to revisorer om deres syn på EU forordningen, og hvad det vil betyde, hvis den en dag 

skulle ramme de øvrige selskaber i Danmark. Diskussionen gik både på, hvilken betydning det vil få 

for virksomhederne, men også hvad vil det betyde for den enkelte revisor og selve 

revisionsbranchen.   

 

4.1 Revisors rolle samfundsmæssigt ud fra agent principal teorien  

Af Interviewene med de to vækstvirksomheder og de to revisorer fremgår det hurtigt, at deres 

revisor er en del af virksomhedens hverdag (jf. afsnit 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4). Derudover er der mange 

mennesker i virksomhederne, som er inde over den daglige drift, efterhånden som væksten i disse 

virksomheder medfører, at ejerne ofte ikke kan eller vil styre det hele selv. Derfor udnævnes en 

daglig ledelse, som så får ansvaret for den daglige drift af virksomheden og dens økonomi.  

Her understreger agent principal teorien vigtigheden af at sikre, at den daglige ledelses (agenten) 

resultater er reelle og ikke blot resultater, som agenten foregiver. Derfor er der brug for revisor til 

at gennemgå agentens arbejde i forbindelse med revisionsgennemgangen, hvor revisor refererer til 

ejerne (principalen) og giver en tilbagemelding på gennemgangen, en revisionspåtegning eller 

anden form for erklæring. Det betyder, at revisor er med til at sikre, at det aflagte årsregnskab er 

troværdigt overfor regnskabsbrugerne. Det er vigtigt, at man ikke fjerner revisors ageren mellem 

principalen og agenten, så der ikke opstår tvivl om de aflagte årsregnskaber. 
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Udover revision udføres der ofte mange rådgivningsopgaver for kunderne og med tiden skabes et 

tættere bånd mellem revisoren og både principalen og agenten. Det er derfor vigtigt, at revisor kan 

opretholde sin rolle overfor begge parter og samtidig være offentlighedens tillidsrepræsentant.   

Dermed kommer offentligheden ind som en tredje part, en principal eller kontrollant over 

principalen, idet offentligheden har magt til at lukke eller stoppe en virksomhed. Se firgur 14. 

 
FIGUR 14 - AGENT-PRINCIPALTEORIEN INKLUSIV OFFENTLIGHEDEN - ROLF ELM LARSEN 
 

Agent-principal teorien hjælper os altså til at forstå revisors roller og vigtigheden af, at revisor kan 

opretholde sin uafhængighed. Opfyldelsen af uafhængighedskravet er grundlæggende for revisors 

troværdighed som både agenten og offentlighedens tillidsrepræsentant, så vel som den daglige 

ledelses sparringspartner. 

4.2 Revisors Rolle for virksomheder 

Af Interviewene med de to vækstvirksomheder fremgår det hurtigt, at deres revisor er deres 

vigtigste rådgiver og sparringspartner i deres hverdag (jf. afsnit 3.1 og 3.2). Denne holdning deles 

ikke kun af de to vækstvirksomheder, men er en generel holdning i mange virksomheder, hvilket 

kan læses i ”Ugens kommentar - den 16 januar 2015”. Her henvises til Aalund - BtB97 

brancheanalyse, hvor Aalund spurgte 600 virksomheder om, hvem der er deres vigtigste rådgiver. 

Mere end halvdelen pegede på deres revisor som den vigtigste rådgiver. Det er især i de mindre og 

mellemstore virksomheder, hvor revisor har en klar førerposition i forhold til advokater, bankerne 

                                                 
97 Business to business 



61 
 

og andre rådgivere98. Revisorernes styrke er, at de har en dyb indsigt i virksomhederne samtidig 

med, at de har det brede perspektiv, fordi de kommer i rigtig mange virksomheder. Efterspørgslen 

for kompetent rådgivning er større end nogensinde, og revisorerne har en unik position i at være 

den primære rådgiver for de fleste virksomheder. Nedenstående figur 15 viser besvarelsen fra små 

og mellemstore kunder med 10-49 ansatte: Hvad er deres kundetilfredshed for de enkelte 

revisionshuse, samtidig med hvilke parametre de vægter som vigtigst ved en revisor99: 

Kundetilfredshedsprofiler 10 - 49 ansatte

 

FIGUR 15 - AALUND ANALYSE 
  

                                                 
98 http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/2015-Ugens-
kommentar/Ugens-kommentar-16-januar 
99 Bilag 6 Aalund Analyse, side 83 
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De fem vigtigste parametre ud fra kundernes svar er:  

1) Værdien af anden rådgivning (end revision) 

2) Reel ansvarsfølelse over for din virksomhed100  

3) Udbytte af modtagne ydelser ift. honorar 

4) Evne til at henvende sig uopfordret med råd og vejledning 

5) Evne til at komme med nye løsninger 

Ovenstående parametre stemmer godt overens med interviewene med Mono Solutions ApS og SBT 

Aqua ApS, hvor begges holdning er, at en revisor skal være meget mere end blot en revisor. Som 

Gustav fra SBT siger:  ”Alle revisorer kan udføre revisionsarbejde, men det er derimod svært at finde en 

dygtig rådgiver101”. Kunderne vægter rådgivning og fornuftige honorarer som mere vigtig end den 

rene revisionsydelse ud fra markedsanalysen fra Aalund. Derudover kan det ses af figuren 15, at de 

enkelte revisionshuse ikke skiller sig ud på det overordnede niveau. Dette stemmer også overens 

med interviewene af vækstvirksomhederne, for hvem det vigtige er den enkelte revisor. Der skal 

være god kemi, de skal have tillid og så skal revisoren udvise ægte loyalitet og interesse for deres 

virksomhed. Dette kan komme som en overraskelse, når man sidder som revisor, og ved hvor vigtig 

revisionsydelsen er overfor offentligheden. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af 

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for det 

aktuelle regnskabsår102. Dette er efter min opfattelse en vigtig rolle i forhold til de eksterne 

regnskabsbrugere jf. figur 16, da de får en sikkerhed i, at virksomheden og ledelsens kompetencer 

er tilfredsstillende set med samfundsmæssige øjne. Det vil betyde, at investorer, banker eller øvrige 

                                                 
100 Din virksomhed = Der er tale om kundens virksomhed 
101 Interview med Gustav Erik Skands – bilag 3, side 56 
102 Årsrapport fra Beierholm’ standard, som også kan ses i Mono Solutions ApS årsregnskab jf. reference 32 
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eksterne parter vil føle en vis sikkerhed ved at indgå i et samarbejde med dem, når offentlighedens 

tillidsrepræsentant kan stå inde for dem.  

 

Derudover er det også min vurdering, at der er forskel i de enkelte revisors kvalitet af deres 

revisionsydelse. Min klare holdning er, at de større revisionshuse ofte kan udføre en 

revisionsydelse, hvor kvaliteten er højere sammenlignet med de små revisionshuse rundt omkring i 

landet. Ikke at alle de små revisionshuse ikke laver et godt arbejde, men de store revisionshuse har 

flere ressourcer til at udføre og sikre kvaliteten i deres revisionssager er bedre. Det skyldes 

hovedsageligt, at det ikke er nemt at drive en revisionsvirksomhed med alle de krav, der stilles: Krav 

til opdatering af nye lovkrav, krav til opdateret systemer, krav til uddannelse, krav til compliance 

indenfor egne rækker i form af kvalitetskontrol mm. Der skal en større bemanding og likviditet til at 

sørge for, at revisionshusene lever op til alle kravene og for at levere et bedre produkt til kunderne. 

Dette har de små revisionshuse ofte ikke ressourcerne til.  

Både interviews og Aalund analysen viser, at kunderne ikke ser forskellen på revisorer på udførelsen 

af revisionsydelsen, men det er vigtigt at have fokus på, at revisoren har et bagland, der sikrer, at 

revisionsydelse lever op til alle de krav, der stilles for den enkelte revisor. Selvom en revisor 

erklærer sig for sit revisionsarbejde, vil ledelsen stadig have et ansvar og vil stå på mål, såfremt de 

ikke overholder lovkrav og regler. Peter Davidsen fortalte også i interviewet, at med hans erfaring 

som ekstern kvalitetskonsulent, kan han bekræfte, at der en forskel på de mindre og større firmaer: 

FIGUR 16 - EGEN TILVIRKNING 
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”Fakta er, at kvaliteten i de større den er god, og hele statistikområdet som offentligheden ser, den bliver 

smadret af, at der er mindre virksomheder, der ikke laver ordentligt arbejde103”.  

Det er ikke kun kvaliteten i revisionsydelsen, der adskiller de enkelte revisionshuse. Det er også min 

vurdering, at der er forskel på de enkelte revisorer. Revisorer er meget forskellige, da alle kommer 

med forskellige baggrunde og erfaringer. Som kunde er det vigtigt at finde en revisor, der har 

erfaring og kendskab til lige den type kunde og branche. For jo mere nichepræget en revisor er, jo 

bedre er revisoren til at forstå virksomheden og kunne vejlede og sparre med kunden. Hvis EU 

Forordningen blev aktuelt for de øvrige selskaber, og de har valgt at finde en ny revisor til 

udførelsen af revisionsydelsen, er det vigtigt ikke kun at kigge på, hvem der er billigst. 

Revisionshonoraret vægter højt hos kunderne, og specielt hos vækstvirksomheder, og det kan give 

en risiko for fokus på pris i stedet for kvalitet, hvilket ikke vil være i vækstvirksomhedernes 

interesse. Gustav fra SBT så en klar fordel ved reglerne om rotation, da han ville kunne få ’revideret’ 

selskabets honorar til revisor, og vælge den billigste, da hans klare holdning er, at alle revisorer kan 

udføre denne opgave104. Denne holdning deler jeg ikke. 

4.3 Udviklingen i revisionsbranchen og dens honorar  

Revisorbranchen har været igennem en hård tid specielt efter finanskrisen, hvor især 

myndighedernes skærpede krav til revisionen, stigende krav fra kunderne om højt specialiseret 

viden, den nye EU forordning og digitaliseringen har sat sine spor i branchen. Derudover har 

revisionsmarkedet også mærket, at kunderne er pressede på ressourcer, og der er rift om de gode 

folk. Selvom der stilles højere krav til revisors uafhængighed og kvalitet, forventer kunderne stadig, 

at revisionshonoraret skal være lavt, og revisionshusene kæmper om revisionssagerne, hvor prisen 

er en vigtig faktor. Som det ses i nedenstående figur 17 er revisionsbranchen nu kommet sig efter 

nogle hårde år efter finanskrisen, som brød ud i 2008 og skabte en dyb lavkonjunktur i 

økonomien105.    

                                                 
103 Interview med Peter Davidsen – bilag 4, side 65 
104 Interview med Gustav Erik Skands – bilag 3, side 57-58 
105 Revisorbranchen i tal 2017 - 
http://m.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Analyser/FSR%20Revisorbranchen%20i%20tal 
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FIGUR 17 - FSR - DANMARKS STATISTIK 

Der er bred enighed om, at kerneydelserne regnskab og revision omsætningsmæssigt vil fylde 

mindre fremover. Hvorimod omsætningen fra andre og nye rådgivningsydelser åbner nye 

muligheder for revisorerne, som også har medført den stigning der sesi  figur 17. Men selvom de 

klassiske kerneydelser kommer til at fylde mindre, så er der en forventning om, at revisionsydelsen 

også fremover vil være en central ydelse fra branchen. Den hårde konkurrence betyder, at de 

enkelte revisionshuse skal være gode til at skille sig ud fra de øvrige revisionshuse. 

4.4 Det personlige bånd mellem kunden og revisoren 

Revisors forhold til vækstvirksomhederne er meget vigtig, idet der skal skabes en tillid imellem to 

parter, der bygges op over tid. Jeg har altid vidst, at revisoren har haft en vigtig rolle i 

vækstvirksomhedernes hverdag, idet de er kundernes sparringspartner. Det kom dog stadig som en 

overraskelse, hvor stærkt det personlige bånd til revisor egentlig er for vækstvirksomhederne, og 

hvor personlig relationen er. De har haft den samme revisor i alle årene og ser ham som en af deres 

allervigtigste rådgivere. Vækstvirksomhederne forventer og sætter stort pris på revisorens særlige 

interesse i virksomheden, sparringen og at han altid er til rådighed. Revisoren har opbygget en tillid 

og loyalitet til de to vækstvirksomheder, og de kan ikke forstille sig at skulle have en ny revisor, for 

forholdet til en ny revisor vil aldrig blive det samme, som det er i dag. Dette skyldes helt klart, at 

revisoren har været med fra den svære start, hvor revisoren har været en god sparringspartner, og 

at hans kontakter har kunnet hjælpe virksomhederne med likviditet eller andre ressourcer. Det 
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tætte forhold til revisoren kan anses som værende rigtig godt, idet revisoren og kunden får et 

’bedre’ produkt. Kunden får sparring til, hvordan virksomheden skal løse problemstillinger. 

Hvorimod revisoren vil få flere rådgivningsopgaver, som han formentlig vil være den bedste til at 

udføre, da han er den rådgiver, der kender kunden allerbedst.  

Når det så er sagt, og der kigges med offentlighedens briller, vurderes det ikke som værende godt, 

idet EU forordningen ønsker at formindske det tætte familiære bånd mellem kunden og revisor for 

at styrke revisors uafhængighed. I interviewene med de to revisorer er der forskel på holdningen 

hertil. Peter Davidsen udtaler, at selvom han føler, at han er uafhængig, og han kan skelne mellem 

sin rolle som hhv. rådgiver og offentlighedens tillidsrepræsentant for vækstvirksomheder, er han set 

med offentlighedens øjne ikke uafhængig, idet man ikke både kan udføre rådgivningsopgaver og 

revision af årsregnskabet. Kasper Rabing’s holdning er derimod meget klar. Han ser sig selv som 

uafhængig, trods sin rolle som både rådgiver og offentlighedens tillidsrepræsentant.106 Han nævner 

dog, at det er vigtigt, at man opretholder den professionelle skepsis og foretager de reguleringer, 

der end måtte være i årsregnskabet, selvom det vil medføre en utilfredshed hos kunden. Dette vil 

dog være personafhængigt og svært at lovgive om. 

Det er min vurdering, at det kan være rigtig svært at være uafhængig, når man er kundens rådgiver 

og samtidig har knyttet et tæt bånd til kunden med et næsten personligt ønske om, at det skal gå 

godt for dem. Det er vigtigt, at en revisor kan være skeptisk og overholde relevant lovgivning, anden 

regulering og undgå enhver form for adfærd, som påvirker den professionelle dømmekraft. Det er 

en vigtig rolle at være offentlighedens tillidsrepræsentant, og vigtigt ikke at bringe tilliden i fare. En 

af grundstenene i at kunne varetage denne betydningsfulde rolle er, at uafhængigheden ikke må 

betvivles. 

  

                                                 
106 Interview med Kasper Rabing – bilag 5, side 73 
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4.5 Hvad vil det betyde, hvis lovgivningen rammer de øvrige selskaber på det danske marked: 

EU Forordningen har fokus hovedsageligt på følgende områder: 

§ Tvungen rotation af revisionsfirmaer/revisionspartner:   

§ Begrænsning i honorarer for tjenesteydelser   

Skulle EU forordningen gå hen og ramme de øvrige selskaber i Danmark, vil det medføre, at der skal 

ske rotation af revisionshuse og partnere (jf. teoriafsnittet 2.4). Det betyder, at man fremover ikke 

kan bibeholde den revisor, man har et godt samarbejde med i dag. Denne regel vil både påvirke 

kunder og revisorer. Set med virksomhedernes øjne er der noget administrativ ekstraarbejde, idet 

den nye revisor skal køres ind i sagen. Det vil betyde, at ved at få fjernet sin tidligere revisor vil der 

være noget historik, som forsvinder, idet revisoren har været med fra starten. De kender 

virksomheden og ledelsen så godt, at der vil gå viden og historik tabt ved rotation af revisionsfirma.  

Det positive vil være, at det altid er sundt med nye øjne på sagen, der måske kan se nye muligheder 

eller problemstillinger, som tidligere revisor måske ikke har været opmærksom på. Revisorer har 

hver deres erfaringer og kompetencer, og den nye revisor på sagen kan have nogle andre 

erfaringer, der kan hjælpe kunderne med deres problemstillinger eller give nye muligheder. 

Set med revisors øjne vil det selvfølgelig være meget ærgerligt at miste en kunde, som man har et 

godt samarbejde med i forbindelse med rotationen. Dette kan dog også være positivt for 

revisionsmarkedet, idet der vil komme mere konkurrence, og det vil være muligt for de revisorer, 

som ikke har haft mulighed at få lige denne revisionsopgave, at komme ind som revisor.  

Hele reglen om rotation af revisionshus og partner er for at forhindre risikoen for et familiært 

forhold mellem revisor og ledende medarbejdere i den reviderede virksomhed, med det formål at 

begrænse muligheden for at snyde med regnskaberne.  Dette vil styrke revisorens eller 

revisionsfirmaets uafhængighed, og den professionelle skepsis og samtidig forøge 

revisionskvaliteten. 

Den anden pointe i EU forordningen er, at begrænsningen og størrelsen af honoraret fra én 

revideret virksomhed og honorarets sammensætning kan true en revisors eller et revisionsfirmas 

uafhængighed (jf. teoriafsnittet 2.4). Derfor er det besluttet at begrænse, hvad den udvalgte revisor 

må udføre af rådgivningsydelser for at undgå at have både rollen som revisor og rådgiver for den 

enkelte kunde. Dette vil betyde, at kunderne så skal have to revisorer in house, én til selve 

udførelsen af revisionen og én til rådgivningsopgaverne. De interviewede kunder vil til enhver tid 
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vælge deres revisor som rådgiver, idet de mener, det er sværere at finde en dygtig rådgiver fremfor 

en dygtig revisor. Men revisoren har selvfølgeligelig også noget at skulle sige i forhold til sin rolle 

hos kunderne. I interviewene var begge revisorer enige om, at flere faktorer vil spille ind ift. valg af 

kunder og rolle hos dem. Det vil både være et spørgsmål om interesse og økonomi for den enkelte 

revisor. Engagementet i kunderne er meget vigtig for kunden men selvfølgelig også for revisoren. 

Revisoren leverer altid et bedre arbejde, hvis det er noget revisoren brænder for, fremfor det bare 

er en ’arbejdsopgave’, der skal overstås. Min erfaring fra Beierholm er også, at det er sjovere at 

have sager, hvor arbejdsopgaverne veksler, da det udfordrer revisorens faglighed. Dette vil til dels 

blive begrænset, hvis man kun må foretage revision og ikke udføre rådgivning for sine kunder. 

Dermed vil man i højere grad skulle finde nye kunder i forskellige brancher, for at få en hverdag 

med afveksling. Dette kan betyde, at revisorerne i mindre grad bliver specialiserede i de enkelte 

brancher, hvilket kan påvirke kvaliteten af revisionsopgaven negativt. For jo flere lignende kunder i 

samme branche man sidder med, jo dygtigere bliver man i udførelsen af disse kunder. Ud fra et 

økonomisk perspektiv vil markedet for rådgivning være mest profitabelt, da honorarerne for 

revision er presset i bund på grund af den hårde konkurrence. Dette kan betyde, at der vil være 

mange revisorer, der ikke ønsker at yde revisionsopgaver for små og mellemstore virksomheder, da 

honorarerne vil være begrænsede. Dette kan i sidste instans medføre, at der lige pludselig vil være 

færre revisorer med den relevante erfaring for de forskellige kunder at vælge imellem. Omvendt 

tror jeg, at de interviewede revisorer og vækstvirksomheder glemmer, at revisoren jo i første 

omgang er valgt til at udføre revisionsarbejde, og så har vist sig at være en dygtig rådgiver. Det er 

slet ikke sikkert, at revisoren var blevet tilbudt rådgivningsopgaven i første omgang, hvis han ikke 

havde været inde som revisor. Så det kan godt være, alle interviewede vægter rådgivning højere 

end revision, men revision er nok en afgørende vej ind til rådgivningsopgaverne. 

Ved at revision og rådgivning splittes op, vil nogle af revisorerne tabe en del af deres omsætning. 

Det kan få den konsekvens, at de skal have flere sager for at komme op på samme indtægtsniveau. 

Det vil betyde, at den enkelte revisor skal sætte sig ind i flere kunder end tilfældet er i dag, og 

dermed ikke har tilstrækkeligt tid til at komme i dybden med den enkelte sag. I sidste ende kan 

dette medføre en forringelse af kvaliteten i den enkelte revisions- eller rådgivningssag. Det vil ikke 

være optimalt, for så vil det blot have den modsatte effekt end, hvad EU forordningen ønsker, 

nemlig at styrke revisors uafhængighed og kvalitet i deres arbejde. 
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En anden problemstilling ved at revisor ikke må påtage sig både rollen som rådgiver og 

offentlighedens tillidsrepræsentant er, at der kan fremkomme tilfælde, hvor kunden og revisoren vil 

prøve at komme uden om loven. De kan f.eks. indgå en mundtlig aftale, om at udføre rådgivning 

uden det fremgår af fakturaen. Det kan tænkes, at der kan indgås aftaler om at hæve 

revisionshonoraret, hvor så der vil indgå rådgivning, som kun foretages mundtligt. På den måde vil 

det ikke kunne spores (ingen dokumentation på skrift), at der er udført rådgivning, samtidig med at 

kunden formentlig vil kunne spare en større udgift til en ny rådgiver. Ved at rådgivningen bliver 

udført mundtligt, vil kunden ingen skriftlig korrespondance have med revisoren, hvilket gør, at 

kunden er dårligere stillet i tilfælde af dårlig rådgivning. Her tænker jeg, hvis kunden skulle havne i 

en situation, hvor de kommer i søgelyset for evt. svindel eller manglende overholdelse af 

lovgivningen, har kunden ikke mulighed for at bevise, at revisor har været med inde over 

dispositionerne. Revisoren vil ikke kunne blive stillet til ansvar for rådgivningsopgaven. Dette vil ikke 

være optimalt for nogle parter, da det også vil svække tilliden til revisor som offentligheds 

tillidsrepræsentant.  

 

4.6 Administrativt byrde og samfundsmæssigt konsekvens:  

Hvis EU Forordningen udvides til at omfatte mindre virksomheder, vil det medføre en større 

administrativ byrde for vækstvirksomhederne, idet de skal have en ny rådgiver i huset, når en 

revisor ikke må påtage sig begge roller som hhv. rådgiver og offentlighedens tillidsrepræsentant. 

Dette betyder, at kunden skal bruge interne ressourcer til at få den nye rådgiver sat ind i deres 

virksomhed. Rådgiveren skal have den fulde forståelse af virksomhedens forretningsgange, 

processer og opgavefordeling for at kunne bidrage. Ud fra min egen erfaring med revisorarbejde, 

ved jeg, at det er meget tidskrævende for både revisor og den enkelte kunde, da revisoren skal 

gennemgå hele virksomheden sammen med de ansvarlige personer. I en vækstvirksomhed er der 

rigeligt at se til, og deres tid er en vigtig ressource for at kunne følge med i dagligdagen. Tiden med 

’oplæringen’ af den nye revisor eller rådgiver vil betyde, at de må lægge andre opgaver til siden, 

som vil ligge og vente på dem, da der sjældent er andre medarbejdere til at udføre denne opgave.  

Desuden vil det formentlig blive dyrere for den enkelte kunde, idet der nu skal betales et honorar til 

revisoren og et særskilt honorar til rådgiveren. Det kan også tænkes, at der kan komme en ekstra 

udgift i forbindelse med opstartsfasen til den nye rådgiver, da det kræver en del tid for dem at 
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sætte sig ind i kunden og forstå virksomheden. Det ses ofte i revisionsbranchen, at man hjælper 

kunderne med nemmere problemstillinger uden at fakturere det fulde beløb, da revisionshonoraret 

indirekte indeholder lidt rådgivning. Dette vil en rådgiver ikke gøre, idet de selvfølgelig ikke arbejder 

gratis og ikke kan tænke i ”gynger og karusseller”. For en vækstvirksomhed er likviditet utroligt 

vigtigt, så alle unødvendige omkostninger i opstarts- og vækstfasen er vigtig for disse virksomheder. 

Det gør det sværere at overleve den kritiske opstartsfase som værksvirksomhed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfundsmæssigt ville det selvfølgelig ikke være optimalt. Vækstvirksomheder skaber vækst og 

nyudvikling i samfundet og nye arbejdspladser, og det må alt andet lige være samfundets interesse 

at give vækstvirksomhederne de bedst mulige vilkår. Det vises også ved, at man I Danmark har 

Vækstfonden, som er statens finansieringsfond for vækst. Vækstfonden er med til at fremme vækst 

og fornyelse i små og mellemstore virksomheder for på den måde at opnå større 

samfundsøkonomisk afkast. De stiller kapital og kompetencer til rådighed, så virksomhederne kan 

komme godt fra start.  

Min vurdering er derfor, at det ikke giver mening at indføre EU forordningen på de små og 

mellemstore virksomheder, da det vil bremse væksten og gøre det sværere at overleve som 

opstartsvirksomhed. Det er til gengæld også min vurdering, at EU forordningen giver mening på de 

store virksomheder, som omfatter PIE definitionen og de større virksomheder, der er omfattet af 

regnskabsklassen C, da der er tale om store selskaber der har betydning for samfundet. Selskaberne 

har ressourcer og likviditet til at foretage disse tiltag. I de store virksomheder (regnskabsklasse C), 

hvor der er større honorarer til revisor og rådgiver, kan der være tale om uafhængighedsproblemer. 

Især da kunden her formentlig vil udgøre en stor del af revisorens samlede omsætning, som derfor 

Opstartsfasen Vækstfasen                       Modningsfasen

Vækstvirksomhedens livscyklus

FIGUR 18 - EGEN TILVIRKNING 
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være afhængig af denne opgave. For de små og mellemstore virksomheder vil deres honorar 

formentlig ikke udgøre en særlig stor del af revisors samlet omsætning, og dermed er fristelsen til 

at bøje reglerne for at bevare kundens omsætning heller ikke så stor. Det kan dog være svært at 

sige, hvor er grænsen for hvem der skal omfattes af denne lov, men man kan se på, hvem der har 

en samfundsøkonomisk betydning. Der kan foretages en vurdering af hvilke faktorer, der vægter 

højest i samfundet som f.eks. antal ansatte eller det kunne være branchebestemt. En branche, der 

vil have stor betydning i fremtiden, som f.eks. IT branchen, da vi afhængige af disse virksomheder.  

Det er derfor min klare vurdering, at EU forordningen vil skade mere end gavne de øvrige 

regnskabsklasser A, B og mindre virksomheder i regnskabsklasse C. Såfremt EU forordningen ville 

komme til at ramme disse selskaber kan det også medføre, at en stor del af virksomhederne i klasse 

B vil fravælge revisionen. Virksomhederne i regnskabsklasse B kan fravælge revisionen, såfremt de 

er indenfor de størrelsesrammer, der er oplyst i afsnit 3.2.3 i Tabel 6, hvilket vil betyde, at 

virksomhederne kan bibeholde deres revisor som rådgiver og helt undvære revision. Som jeg ser 

det, vil det altid være i samfundets interesse, at der er en tredje part, der overfor offentligheden 

kan give årsregnskabet god gennemsigtighed omkring virksomhedernes økonomi. Revisors 

anmærkninger f.eks. om konkursrisici eller lovovertrædelser vil blive ”gemt” ved et fravalg af 

revision. Myndighederne vil få sværere ved at gennemskue, hvad der foregår ude i virksomhederne 

og dermed at føre en fornuftig kontrol. Derfor er det centralt, at offentligheden kan have tillid til 

informationerne i årsregnskabet. Fravalg af revision vil betyde, at opgaven kan udføres af andre, 

uden det behøver at være en revisor, da det ikke er et krav. Det vil åbne op for markedet for de 

eksterne konsulenter, som kan udføre opgaven. Det kan også tænkes, at de eksterne konsulenter vil 

kunne udbyde opgaven til et lavere prisniveau end revisorerne, da de ikke er så omkostningstunge. 

Likviditeten er som sagt en vigtig faktor for vækstvirksomhederne, og det vil sikkert friste mange at 

spare på denne udgift. Det er min vurdering, at der udadtil ikke er et positivt billede af regnskaber, 

som er udført af eksterne regnskabsbrugere og ikke en revisor. Derudover vil jeg mene, at kunderne 

er dårligere stillet, da de eksterne konsulenter ikke vil erklære sig overfor offentligheden i 

forbindelse med indsendelse af årsregnskabet. Det er derfor kun ledelsen, der kan stå til ansvar for 

udarbejdelsen og indsendelsen af årsregnskabet. Før en kunde tager valget om fravalg af revision, 

er det vigtigt, at man som virksomhed stiller sig spørgsmålet: ”Hvilken sikkerhed har vi egentlig brug 
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for?” Der skal være overvejelser om, hvor høj grad af sikkerhed man som ejer, ledelse og hvad de 

øvrige interessenter har brug for, før man blot foretager dette valg.  

 

5. Konklusion  

Formålet med denne opgave er at svare på følgende spørgsmål: Hvordan påvirker Revisorloven og EU-

forordning nr. 537/2014 revisors rolle som hhv. rådgiver og offentlighedens tillidsrepræsentant? 

Revisors rolle og deres arbejdsopgaver er igennem tiden ændret, hvilket skyldes det skiftende 

samfund og lovændringer. Der er store forventninger fra både kunderne og offentligheden til 

revisorerne. Kunderne forventer, at deres revisor både er virksomhedens revisor og deres 

sparringspartner, hvilket revisorloven fremhæver: ”Revisor skal udføre opgaverne i 

overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som 

opgavernes beskaffenhed tillader 107”.  

Offentligheden forventer, at revisor er deres tillidsrepræsentant, hvilket skal tages seriøst. Det er 

derfor vigtigt, at revisor kan opretholde sin uafhængighed i forhold til det udførte arbejde, hvilket 

revisorloven også understreger: 

”En revisor, revisionsvirksomheden og andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til 

opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, skal ved udførelse af opgaver omfattet af § 1, stk. 2, 

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

virksomhedens beslutningstagning108”. 

 

Hvis revisor ikke er i stand til at opretholde sin uafhængighed, vil det påvirke de aflagte 

årsregnskaber negativt, da der kan opstå tvivl om revisors arbejde og tilliden fra offentligheden til 

revisor svækkes. Uafhængighed er et ofte debatteret område og vil hele tiden blive udfordret af 

omverdenens meninger og holdninger. Dette resulterede i, at EU-direktiv 2014/56/EU og 

forordning 537/2014 vedtog forslag om ændring af revisorloven, som blev implementeret i dansk 

lovgivning. Reglerne trådte i kraft med virkning fra 17. juni 2016. 

EU forordning har vedtaget specifikke krav til den generalforsamlingsvalgte revisor ved den 

lovpligtige revision af PIE virksomheder. Disse krav skal styrke revisors uafhængighed og 

                                                 
107 Revisorloven § 16 
108 Revisorloven § 24, stk. 1 
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regnskabskvaliteten set i lyset af de mange sager, hvor revisor har overtrådt revisorlovens 

uafhængighedsbestemmelser. Opfyldelsen af uafhængighedskravet er grundlæggende for revisors 

troværdighed som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

Denne afhandling har fokuseret på, hvad de generelle krav er for PIE virksomhederne, og hvilke 

konsekvenser det har, samt hvad vil det betyde, hvis loven i fremtiden udvides til at omfatte de 

øvrige selskaber i Danmark med særlig fokus på vækstvirksomhederne. Hovedkravene i EU-

forordningen, som denne opgave fokuserer på, er tvungen rotation af revisionsfirmaer/ 

revisionspartner og begrænsning i levering af tjenesteydelser. Kravet om tvungen rotation af 

revisionspartneren er allerede indført i dansk lovgivning for nogle selskaber og har været reguleret i 

EU-direktivets artikel 42. Det er derfor ikke et nyt krav. Det er EU’s samlede vurdering, at kravene vil 

medføre en styrkelse i revisors uafhængighed og regnskabskvalitet hos PIE virksomhederne. 

Tvungen rotation af revisionshuse og partnere vil betyde, at virksomhederne ikke må bibeholde 

deres nuværende revisor. Det må forventes at kræve en del tid at sætte den nye revisor ind i 

virksomheden, så de får tilstrækkelig forståelse til at kunne udføre revisionsopgaven. Der vil 

naturligvis gå viden og historik tabt ved rotation af revisionsfirma/partner. Og virksomhederne vil 

miste en god sparringspartner med et stærkt tillidsbånd. Dette er intentionen i lovgivningen, da EU 

mener, det familiære bånd til revisor svækker revisors uafhængighed og påvirker 

regnskabskvaliteten. Virksomhederne bør ikke kun se det negative i denne regel, for det vil være 

positivt at få et par nye øjne på deres virksomhed. Den nye revisor vil have en anden erfaring og kan 

måske se løsninger på problemstillinger og se nye muligheder i virksomheden, som tidligere revisor 

ikke har været opmærksom på. For revisoren vil det altid være ærgerligt at miste en kunde, som 

man har et godt samarbejde med, selv hvis det blot er rotation af partneren. Rotationen af 

revisionssagerne kan dog også have en positiv effekt for revisionsmarkedet, idet der vil komme 

mere konkurrence, og der vil opstå flere muligheder for nye spændende kunder. Det kan også 

medføre, at revisors bevidsthed om, at regnskabsåret er det sidste, de reviderer, kan skabe 

incitament til, at revisoren vil være mere kvalitetsbevidst i indeværende års revision, da revisor ved, 

at et andet revisionsfirma skal gennemgå årets arbejdspapirer.  

Jeg kan konkludere, at rotation af revisionshuse/partner vil styrke revisors uafhængighed med den 

risiko, at kvaliteten reduceres i de første år med ny revisor på grund af begrænset viden og 

manglende historik. 
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I forhold til begrænsningen af honoraret for tjenesteydelser vil det betyde, at revisor ikke både kan 

påtage sig rollen som virksomhedens rådgiver og rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

Det vil have den indflydelse, at kunderne skal have to revisorer in house: én til selve udførelsen af 

revisionen og én til rådgivningsopgaverne. Kundernes egen vurdering er, at de hellere vil have en ny 

revisor og bibeholde tidligere revisor som rådgiver. De mener, det er sværere at finde en dygtig 

rådgiver end en revisor, og med den historik og viden deres revisor har, vil det gøre revisoren til den 

bedste rådgiver. Revisoren har selvfølgeligelig også noget at skulle sige, hvor interesse og økonomi 

spiller ind som vigtige faktorer for valget. Det kan tænkes, at revisorerne vil foretrække 

rådgivningsopgaverne, da det er mest profitabelt, hvorimod priserne for revision er presset i bund 

på grund af den hårde konkurrence. Det kan have den konsekvens, at en del revisorer ikke ser det 

interessant at være revisor på specielt små og mellemstore virksomheder, da honorarerne for 

revisionsydelsen vil være begrænsede. Det vil medføre et mindre udvalg af revisorer med den 

relevante erfaring for de forskellige små virksomheder og dermed reelt mindske konkurrencen, 

hvilket er i direkte modsætning til intentionen bag lovgivningen.  

Jeg kan konkludere, at begrænse honorar for tjenesteydelser i forhold til revisionshonoraret vil 

styrke revisors uafhængighed, hvorimod regnskabskvaliteten kan blive sænket. Revisionsopgaverne 

vil blive gennemgået af en anden revisor, som kan være objektiv og vurdere om lovkrav er 

overholdt, noget der kan være svært at vurdere på eget arbejde. Muligheden for reduceret 

regnskabskvalitet skyldes den viden, der mistes, når revisor ikke kan påtage sig begge roller som 

revisor og rådgiver. Derudover kan branchen risikere at rykke sig fra revision til rådgivning, hvilket 

vil betyde, at der vil være færre dygtige revisorer til at udføre revisionsydelserne. 

Betydning for vækstvirksomheder 

EU forordningen har været implementeret i noget tid på PIE selskaberne. Men revisorerne frygter, 

at den vil ramme de øvrige selskaber i Danmark i fremtiden. Denne kandidatafhandling har særlig 

fokus på mulige konsekvenser heraf for vækstvirksomhederne.  

En vækstvirksomhed er en sårbar størrelse, som er i gang at blive etableret på markedet, og hver 

dag kæmper for sin overlevelse. Det giver en særlig gejst og et stort engagement, men der er også 

stor mulighed for at begå katastrofale fejl i denne fase på grund af den manglende erfaring. Mange 

af selskabsstifterne kommer med en baggrund som iværksætter og ikke som virksomhedsejere, 

hvilket gør, at de har brug for en sparringspartner med økonomisk og forretningsmæssig forståelse 
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og viden. Revisoren har et godt fundament til at blive den mest brugbare sparringspartner pga. 

deres erfaring fra andre virksomheder og erfaringen med lovkrav, selskabskrav mm. Der bliver 

hurtigt skabt et tæt bånd mellem revisor og vækstvirksomhed, da de ofte er med fra opstarten af 

virksomheden. Vækstvirksomhederne vægter loyalitet, interesse og rådighed højt. Udover sparring i 

hverdagen, kan en revisor skabe kontakter til virksomheden, som f.eks. potentielle kunder, 

finansielle kontakter, konsulenter eller andre ressourcer. Set med offentlighedens øjne kan revisor 

dog ikke være uafhængig pga. de nære og næsten familiære bånd, hvilket EU forordningen gerne vil 

væk fra. 

Vækstvirksomhederne bliver hurtigt afhængige af deres revisor og kan ikke forestille sig, at der skal 

en ny revisor til i forbindelse med rotation af revisionshuse/partner. De mener ikke, at forholdet til 

den nye revisor vil blive det samme, som det de har i dag. Det tætte bånd er en klar fordel for 

samarbejdet mellem revisor og kunden, og når revisor kan påtage sig både rollen som rådgiver og 

som offentlighedens tillidsrepræsentant, skaber det en synergi til at løse problemstillingerne. 

Derudover kræver det en masse ressourcer for en vækstvirksomhed at starte op og vækste i takt 

med, at efterspørgslen stiger. Det kan derfor være svært at følge med ressourcemæssigt: likviditet 

og medarbejder ressourcer. Det vil derfor være både økonomisk administrativt tung, hvis de ikke 

må bruge den samme revisor som rådgiver, eller der skal foretages rotation efter et antal år. Som 

nævnt i analysen109 kan det at have to revisorer in house være dyrt for vækstvirksomhederne i både 

tid og likviditet; de to områder, hvor de er mest sårbare. Min vurdering er, at den ekstra 

administrative og økonomiske byrde vil begrænse væksten og gøre det sværere at overleve som 

nystartet virksomhed.  

Der er også den konsekvens, at hvis EU forordningen vil ramme de små og mellemstore 

virksomheder herunder klasse B virksomheder, at de fravælger revisionen. På den måde kan de 

bibeholde deres revisor som rådgiver. Dette må klart frarådes, da det altid vil være i samfundets 

interesse, at der er en tredje part, der kan stille høj grad for sikkerhed for virksomhedernes 

årsregnskab til brug for de eksterne regnskabsbrugere. 

Det er til gengæld min vurdering, at EU-forordningens krav til den generalforsamlingsvalgte revisor 

giver god mening i de store selskaber, der omfattes af PIE definitionen, og at det kan give mening at 

omfatte en del af de større virksomheder i regnskabsklasse C. Her er nemlig tale om store selskaber 

                                                 
109 Afsnit 4 – Analyse og diskussion 
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med ressourcerne til at føre lovkravene ud i praksis og med en større samfundsøkonomisk 

betydning end de små og mellemstore virksomheder. EU forordningen vil her styrke 

uafhængigheden, og formentlig også højne kvaliteten.  

Konklusionen på mit arbejde med denne problemstilling er derfor, at en implementering af EU 

forordningen for de små og mellemstore virksomheder i fremtiden, herunder vækstvirksomhederne 

vil have flere negative end positive konsekvenser, da synergien ved både rollen som revisor og 

rådgiver er helt central for vækstvirksomhederne i de mindre regnskabsklasser (A, B og de mindre 

virksomheder i regnskabsklasse C). Til gengæld vil det være værdiskabende for de større 

virksomheder i regnskabsklasse C.   

Disse vækstvirksomheder er vigtige for det danske samfund, da de skaber vækst og udvikling. Det vil 

derfor ikke give mening, at være med til at bremse den eller i værste tilfælde dræbe den ved at 

kvæle vækstvirksomhederne med yderligere lovkrav og regler, end der er i forvejen. Revisoren skal 

selvfølgelig bevare den professionelle dømmekraft trods det tætte bånd, de har med 

vækstvirksomhederne. Det er en vigtig rolle at være offentlighedens tillidsrepræsentant og vigtigt 

ikke at bringe tilliden i fare. En af grundstenene i at kunne varetage denne betydningsfulde rolle er, 

at uafhængigheden ikke må betvivles.  

EU-forordningens krav er opsummeret i nedenstående tabel 11, som viser, at EU forordningen vil 

helt klart styrke uafhængigheden, men det vil få nogle følgevirkninger for kvaliteten i arbejdet, 

såfremt EU forordningen vil ramme de mindre virksomheder, herunder vækstvirksomheder. Det er 

derfor vigtigt at vurdere, hvad vægter højest for lige denne ’målgruppe’ i samfundet, og hvad er det 

egentlig vi vil opnå. 

   

Krav 
Styrker det revisors 
uafhængighed? 

Styrker det kvaliteten i revisor arbejde? 

   
Tvungen rotation af 
revisionshus 

JA NEJ, Vi må forudsætte der en høj kvalitet i alle 
revisionshuse pga. intern/ekstern kontrol 

Tvungen rotation af 
partner 

 JA  NEJ, begrænset effekt, men en ny partner kan 
evt. bidrage med noget nyt, men vil ikke påvirke 
kvaliteten i arbejdet 

Begrænsning i honorar af 
tjenesteydelser 

JA N/A vil ikke have betydning for det udførte 
arbejde 

Begrænsning i revisors 
dobbeltrolle 

 JA  NEJ, der vil være manglende indsigt i kunden 

TABEL 11 - EGEN TILVIRKNING 
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6. Perspektivering 

Danmark har grundlæggende en sund økonomi med et højt velstandsniveau og en lav ledighed, 

men der er samtidig udfordringer, der skal tages hånd om, hvis velstanden skal bevares på et højt 

niveau. Regeringen har stort fokus på at forbedre rammerne for iværksætteri og ser nye og mindre 

virksomheder som skabere af vækst i samfundet; nye succesfulde iværksættere sørger for flere 

arbejdspladser til det danske jobmarked. Derfor har vi Vækstfonden i Danmark, som er statens 

finansieringsfond for vækst. De skal fremme vækst og fornyelse i små og mellemstore virksomheder 

for på den måde at opnå større samfundsøkonomisk afkast. De stiller kapital og kompetencer til 

rådighed, så virksomhederne kan komme godt fra start. Rådgivningsopgaverne fra vækstfonden er 

ofte til en lavere pris end, hvad man kan få ude på markedet, da de godt ved, at 

vækstvirksomhederne ikke altid har den fornødne kapital til at investere i disse opgaver. På trods af 

disse muligheder ses det ofte, at kunderne vælger deres revisor til at udføre disse 

rådgivningsopgaver, da revisoren har den dybe indsigt i virksomhedens økonomi og det tætte 

kendskab til kunden. Udover den direkte rådgivning som kunderne får af revisoren, er der også tale 

om indirekte rådgivning. Kunderne får adgang til revisorens store netværk, som de har opbygget 

igennem deres mange år i revisionsbranchen. Netværket er fyldt med muligheder, som revisoren 

formidler videre til deres kunder, hvis de kan se muligheder herfor. Det kan være alt fra 

finansiering, kunder eller nye samarbejdspartnere. Denne ’usynlige’ ting som revisor skaber til 

kunderne vil automatisk blive fjernet, hvis man skal dele revision og rådgivning op. 

Vækstvirksomhederne samlet set har en samfundsøkonomisk betydning, og det er derfor vigtigt at 

skabe de bedste rammer for dem, så der kan skabes vækst, og virksomhederne kan udvikle og 

vokse sig store. Dermed udfører revisorer i rollen som rådgivere en vigtig samfundsmæssig opgave. 

 

Revision er meget mere end tørre tal på et stykke papir. Revision er at fokusere på virksomheden 

som helhed og de mennesker, som driver den. Og det er at give den sikkerhed for etisk og ansvarlig 

regnskabsførelse, som samfundet ønsker.  
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