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Executive summary 

This thesis investigates the Regulation (EU) no. 537/2014 and its influence on public-interest entities 

registered on Large Cap and statutory auditors from Big Four in Denmark, in relation to the restriction 

of non-audit services for the statutory auditor. Further, it will investigate the factors which influence 

the choice of non-audit services. To examine this, the study uses a qualitative method where 21 

interviews is carried out. 

One of the purposes of the new regulation is to strengthen the independence of the statutory auditor 

because the auditor act in the public interest to create trust for a fair presentation of the financial 

statements. The regulation restricts the total fees for non-audit services to 70% of the fees paid for 

the statutory audit, prohibits certain non-audit services and increases the tasks for the audit 

committee and their inspection of the statutory auditor. 

Many companies had restrictions on the statutory auditor’s delivery of non-audit services before the 

new regulation, but the thesis still shows that the 70%-CAP results in a priority in the use of the 

statutory auditor. The prohibition on non-audit services requires interpretation although companies 

and auditors do not express the prohibition to be a significant influence. The study shows a tendency 

to an increased division in audit and non-audit services because companies choose other than the 

statutory auditor for non-audit services, particularly tax-services. 

The new regulation imposes the audit committee to approve the statutory auditor’s delivery of non-

audit services, but in practice it’s the finance department which has the dialogue with the statutory 

auditor and the approval of non-audit services. Furthermore, the new regulation results in an 

increased formalization and more strategic considerations. 

When firms decide whether they prefer their statutory auditor or others in the delivering of non-audit 

services, the study shows that soft values as quality, competences, trust, and liability are more 

important than the price. The study shows that when the statutory auditor chooses whether to deliver 

non-audit services or not, it is what the client prefers, independence in appearance and strategic 

considerations which influences the choice. 
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1. Indledning 
Revision er en ydelse, der udføres af revisor i offentlighedens interesse, som har fået overdraget 

opgaven ved lov. Revisorerne spiller en afgørende rolle for samfundet ved udførelsen af den 

lovpligtige revision, da det er revisors opgave, at sikre et retvisende regnskab og styrke tilliden til 

dette. Særligt for børsnoterede selskaber, da disse har flere hensyn grundet en spredt aktionærkreds 

og flere interessenter, og derfor er det vigtigt at revisionen af disse regnskaber, bidrager med 

troværdighed og pålidelighed (Konsekvensanalyse, 2011), (Grønbogen, 2010). Efter finanskrisen 

var der meget fokus på at stabilisere finanssystemet, mens spørgsmålet om hvorvidt 

revisionsfunktionen fungerede optimalt, for at øge den finansielle stabilitet, ikke fik meget 

opmærksomhed. Derfor kom EU-Kommissionen i 2010 med ”Grønbogen – Revisionspolitik: Læren 

af krisen”, hvor de stillede en række spørgsmål til høring om revisionens rolle, omfanget af denne 

og hvorvidt lovrammerne var tilstrækkelige. Yderligere rejste de spørgsmålet om, hvorvidt revisors 

levering af tjenester udenfor revisionsområdet burde udelukkes helt, da revisor ifølge dem, ideelt set 

ikke bør have forretningsinteresser i det selskab, der er genstand for revision (Grønbogen, 2010, s. 

12). På baggrund af de skitserede forhold, Grønbogen og konsekvensanalysen førte dette til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning nr. 537/2014 (EU-forordningen), som blev vedtaget 16. april 

2014, og var direkte gældende for medlemslandene fra 17. juni 2016, ved den lovpligtige revision af 

virksomheder af interesse for offentligheden (PIE-selskaber). I denne sker der bl.a. en skærpelse af 

kravet til revisors uafhængighed i forbindelse med revision af PIE-selskaber, f.eks. ved at opstille 

specifikke ikke-revisionsydelser (NAS), som revisor ikke må levere, samt en beløbsmæssig 

begrænsning til NAS på 70% af revisionshonoraret.  

I revisionsbranchen har der været en tradition for, at samme revisor både rådgiver og reviderer 

samme klient (Warming-Rasmussen & Heldbjerg, 2008). Dette forhold udgør en svær balance, 

eftersom revisor gennem revisionsdelen, skal forsøge at øge troværdigheden til regnskabet, mens 

revisor gennem rådgivningen skal forsøge at hjælpe virksomhedens ledelse med grundlag for 

beslutningstagen. Det medfører, at der kan opstå trusler mod revisors uafhængighed i forbindelse 

med levering af både rådgivning og revision hos samme klient (Warming-Rasmussen & Heldbjerg, 

2008). Ser man på udviklingen i revisionsbranchen over de seneste år, er der en klar tendens til, at 

revisionshusenes rådgivningsforretning udgør en større og større del af deres samlede omsætning, 

jf. figur 1, ligesom studiets indledende analyse har vist, at PIE-selskaber på Large Cap, anvender 

deres generalforsamlingsvalgte revisor til levering af NAS, jf. figur 2.  
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Figur 1: Rådgivningsandel ud af samlet omsætning for Big Four, 2015-2017, i % 

 
Kilde: Egen tilvirkning jf. bilag 1, se kilder i kildehenvisninger 

 

 

Figur 2: Large Cap, Selskabers honorar for NAS ift. lovpligtig revision i 2017, i % 

 
Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 2, se kilder i kildehenvisninger   
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Selvom figur 1 ikke udtrykker hvorvidt denne rådgivning leveres til revisionskunder eller ikke-

revisionskunder, viser den stadig at rådgivningsforretningen i de fleste Big Four i dag, udgør mere 

end 50% af omsætningen. Det fremgår ligeledes af figur 2, at stort set alle selskaber på Large Cap, 

bruger deres eksterne revisor til levering af NAS. Over halvdelen af selskaberne anvender ekstern 

revisor, således så andelen af honorar for NAS ift. lovpligtig revision, udgør 50% eller mere1, hvilket 

er med til at understrege den problematik EU skitserede i Grønbogen, hvor revision blot er én ud af 

mange ydelser revisor leverer og hvor revisor besidder en dobbeltrolle.  

På baggrund af ovenstående, er det derfor interessant at undersøge, hvorvidt de nye begrænsninger 

til NAS får betydning i praksis for PIE-selskaber på Large Cap og deres revisionsfirmaer (Big Four). 

Derfor vil studiet belyse og analysere den praktiske betydning af den nye EU-forordning, ift. til 

begrænsningen i revisors levering af NAS. Yderligere vil studiet analysere de faktorer, som påvirker 

PIE-selskaber og revisorer fremadrettet, når de skal beslutte hvad revisor vil rådgive om.  

2. Problemstilling 
Som det fremgår af indledningen ovenfor, udgør rådgivning en større og større andel af 

revisionshusenes forretning, ligesom studiets udtagne selskaber stort set alle modtager NAS fra 

deres eksterne revisor. Det gør det interessant at undersøge betydningen i praksis på kort sigt, da 

forordningen sætter en begrænsning til revisors levering af NAS. Derfor er det først og fremmest 

relevant at undersøge, hvad der ligger bag EU-forordningen og hvad formålet med denne har været, 

for efterfølgende at kunne redegøre for de bestemmelser i EU-forordningen, som sætter en 

begrænsning til revisors levering af NAS. Dette for efterfølgende at kunne analysere, hvilken 

betydning begrænsningerne får i praksis for de aktører som påvirkes af dem, og hvordan praksis 

indretter sig ift. EU’s intentioner, samt hvad der bliver lagt vægt på, når aktørerne skal vælge 

rådgivning. Dette sker igennem interviews med PIE-selskaber, revisorer fra Big Four, fagleder fra 

Dansk Industri og tilsynschef fra Revisortilsynet. Det er her vigtigt at understrege, at studiets 

problemstilling ikke har været, at undersøge hvordan begrænsningerne til NAS påvirker 

revisionskvaliteten eller uafhængigheden, som meget traditionel forskning går på, ligesom det heller 

ikke har været formålet, at udfordre EU-forordningen, men i stedet undersøge, hvilken effekt den får 

i sin praktiske implementering for revisorer og PIE-selskaber på Large Cap.  

3. Problemformulering 
Ud fra ovenstående problemstilling dannes følgende problemformulering: 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Beregningsmetode og yderligere forklaring fremgår af afsnit 5.4.1 og bilag 2.  

Hvordan har Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 537/2014 i forhold til 

begrænsningerne til ikke-revisionsydelser, påvirket børsnoterede selskaber på Large Cap og 

deres underskrivende revisorer, og hvilke faktorer påvirker valget af ikke-revisionsydelser? 
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For at kunne belyse problemformuleringen, vil der i studiet blive arbejdet ud fra følgende 

arbejdsspørgsmål:  

a) Redegør for EU-forordningen nr. 537 af 16. april 2014.  

b) Analysér hvordan EU-forordningens begrænsninger til ikke-revisionsydelser, har påvirket 

børsnoterede selskaber på Large Cap og deres underskrivende revisorer, og hvilke faktorer 

der påvirker valget af ikke-revisionsydelser.  

c) Diskutér hvordan selskaber og revisorer på nuværende tidspunkt har indrettet sig i praksis, 

sammenholdt med EU-forordningens intentioner. 

For hvert af de ovenstående arbejdsspørgsmål, udarbejdes der følgende underspørgsmål, som 

studiet vil beskæftige sig med, som ligeledes danner rammen for studiets struktur:  

 

Sluttelig vil studiet have en afsluttende perspektivering, som kort vil forsøge at reflektere over 

studiets anvendte metoder, resultater og tidsperspektiv.  

 

 

a) Redegør for EU-forordningen. Dette fremgår af studiets afsnit 7.  

• Hvad var formålet med og baggrunden for EU-forordningen?  

• Hvad forstås ved revisors uafhængighed?  

• Hvordan skal begrænsningerne i EU-forordningen forstås?  

b) Analysér hvordan EU-forordningens begrænsninger til ikke-revisionsydelser, 

har påvirket børsnoterede selskaber på Large Cap og deres underskrivende 

revisorer, og hvilke faktorer der påvirker valget af ikke-revisionsydelser.  

Dette fremgår af studiets afsnit 8. 

• Hvad er Dansk Industris perspektiv på betydningen af den nye EU-forordning?  

• Hvilken betydning får begrænsningerne til NAS for PIE-selskaber og revisorer? 

• Hvordan påvirker 70%-CAP’et PIE-selskaber og revisorer?  

• Hvordan påvirker forbudslisten PIE-selskaber og revisorer?  

• Hvilke strategiske overvejelser giver begrænsningerne til NAS 

anledning til?  

• Hvilke administrative konsekvenser giver begrænsningerne til NAS 

anledning til?  

• På hvilket niveau foretages dialogen og stillingtagen til NAS, og hvem 

har ansvaret? 

• Hvilken betydning får begrænsningerne til NAS for 

revisionsmarkedet? 

• Hvilke faktorer påvirker PIE-selskabers og revisorers levering af NAS? 

c) Diskutér hvordan selskaber og revisorer på nuværende tidspunkt har indrettet 

sig i praksis, sammenholdt med EU-forordningens intentioner. Dette fremgår af 

studiets afsnit 9. 
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4. Afgrænsning 
Studiet har en emnemæssig afgrænsning, som tager udgangspunkt i revisionsteori, herunder særligt 

teori omkring revisorregulering ift. revisors uafhængighed ved levering af NAS. Som det fremgår af 

studiet, beskæftiger dette sig med regler, som trådte i kraft tilbage i juni 2016, og derfor vil studiet 

have en tidsmæssig afgrænsning, som tager udgangspunkt i hvordan reglerne forstås og anvendes 

i praksis i dag (2017/2018). Derfor afgrænses studiet fra at have fokus på tidligere gældende 

regulering omkring revisors levering af NAS. Den tidsmæssige afgrænsning ved indsamling af data 

til studiets indledende analyse, afgrænses til indsamling af data fra årsrapporter for PIE-selskaber 

fra Large Cap for perioden 2015-2017. 

Da EU-forordningen er gældende for revisorer og revisionsfirmaer, som udfører lovpligtig revision af 

PIE-selskaber, vil studiet afgrænses til disse. Analysen vil derfor beskæftige sig med selskaber 

noteret på Large Cap OMXC pr. 30.09.17, samt revisorer for Big Four i Danmark. Der tages 

udgangspunkt i selskaber fra Large Cap eftersom det forventes, at jo større selskaberne er, jo mere 

fremme vil de være ift. ny lovgivning, og dermed være her praksis først dannes. Grunden til at der 

tages udgangspunkt i Big Four, skyldes at undersøgelser i branchen har vist, at 85% af PIE-

selskaberne anvender Big Four som deres revisor (Konsekvensanalyse, 2011, s. 3), ligesom den 

indledende analyse har vist, at alle PIE-selskaber på Large Cap, anvender Big Four som deres 

generalforsamlingsvalgte revisor, jf. bilag 2. 

EU-forordningen er direkte gældende for alle medlemslande, men muliggør at landene kan 

implementere forskellige optioner i national lov. Afhandlingen har fokus på Danmark og 

implementeringen og betydningen af reglerne her i landet. I studiet tages der derfor udgangspunkt i 

den danske oversættelse af EU-forordningen, og de valgte optioner i Danmark, som er 

implementeret via Revisorlov nr. 631 af 8. juni 2016, som ligeledes var gældende fra juni 2016. Der 

vil dog kunne forekomme steder i studiet, hvor der drages parelleler til andre landes implementering, 

da dette komplicerer betydningen af reglerne. EU-forordningen kommer med flere forskellige regler 

og krav til PIE-selskaber, hvor dette studie afgrænses til primært at tage udgangspunkt i EU-

forordningens art. 4, stk. 2 og 5, samt Revisorloven (RL), herunder særligt kapitel 4 og 8, som netop 

er den del af lovgivningen, som beskæftiger sig med revisors uafhængighed, levering af NAS og 

revisionsudvalgets (RU) opgaver. Der anvendes vejledning fra Erhvervsstyrelsen (Erst), som 

afgrænses til den version, der har været tilgængelig i studiets periode indtil primo maj 2018. Studiet 

beskæftiger sig dermed med den del af EU-forordningen og dens formål, samt RL, som sætter 

kravene til revisors levering af NAS, herunder forbudsydelser, 70%-CAP’et og RU’s godkendelse 

ved revisors levering af NAS. EU-forordningen sætter krav til revisors levering af NAS, hvorfor studiet 

afgrænses fra at se på andre rådgiveres levering af NAS, f.eks. advokater, skatterådgivere, 

konsulenthuse m.fl.  
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Tid 

April-maj 

5. Metode 
Dette afsnit omhandler studiets anvendte metoder, samt hvilke overvejelser, der har været ved 

anvendelse af disse. Derudover vil afsnittet kort skitsere studiets proces, erkendelsesmæssige 

udgangspunkt, undersøgelsesdesign og de analysestrategier, der er anvendt til at indsamle studiets 

empiri. Samtidig vil afsnittet redegøre for studiets dataindsamlingsmetode, samt kvalitetsvurdering 

af studiet og den indsamlede empiri.  

5.1. Afhandlingens proces 

For at kunne arbejde struktureret med det formål at besvare problemformuleringen, er der arbejdet 

ud fra følgende afhandlingsproces:  

Figur 3: Afhandlingsproces 
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Kilde: Egen tilvirkning 
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5.2. Erkendelsesmæssige udgangspunkt 

Når der skal skabes ny viden, styres dette af paradigmer. Guba definerer et paradigme som: ”A basic 

set of beliefs that guides action, whether of the everyday garden variety or action taken in connection 

with a disciplined inquiry.” (Guba, 1990, s. 17). Et paradigme er med andre ord, spørgsmålet om 

virkeligheden og hvordan viden skabes, og måden man opfatter virkeligheden på. Der findes mange 

forskellige paradigmer, eftersom det er måden man opfatter tingene på, og der i princippet findes 

ligeså mange paradigmer, som virkelighedsopfattelser og måder at opfatte verden på. Et paradigme 

har forskellige konsekvenser for, hvordan viden skabes. De 3 grundlæggende konsekvenser er: en 

ontologisk, epistemologisk og metodologisk, og fremgår af figur 4 nedenfor (Voxted, 2006, s. 53).  

Figur 4: Paradigmets konsekvenser 

 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra (Voxted, 2006) 

Som det fremgår af figuren, er ontologien et af paradigmets konsekvenser, og er læren om det 

værendes væsen. Det er læren om, hvad det man undersøger er, og den forståelse man har af 

verden og virkelighedsopfattelsen. Ontologien er den måde mennesker opfatter virkeligheden på, 

og kan dermed ændres over tid (Voxted, 2006, s. 54). Dette studie beskæftiger sig med den praktiske 

betydning af ny lovgivning. Her kan lovgivningen i sig selv pege i retning af en realistisk ontologi. Det 

skyldes, at lovgivning er et fænomen, som eksisterer uafhængigt af dets omgivelser og hvor der er 

en sandhed i selve lovgivningen. Dog peger ontologien mere i retning af en relativistisk ontologi, 

eftersom studiet i høj grad vil bygge på respondenternes fortolkninger og den praktiske betydning af 

lovgivningen. Det er mere relativistisk og svært at føle på, da fænomenet til en vis grad er 

uobserverbart, og hvor virkeligheden vil afhænge af den måde lovgivningen bliver fortolket på og 

dens sociale kontekst. Lovgivningen indbyder ligeledes til fortolkning, da der i denne indgår en del 

vurderingsspørgsmål, som f.eks. ”stor indvirkning”, ”væsentligt”, ”uafhængighed”, osv., som alle er 

ord der kræver videre fortolkning og eksisterer derfor ikke i sig selv. Derudover kan der argumenteres 

Paradigme
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for, at ny lovgivning i højere grad bygger på fortolkninger, hvor der ikke er udviklet en eller anden 

form for sædvane og dermed sandhed omkring fænomenet, og aktørernes forskellige opfattelser af 

lovgivning medfører, at studiet i overvejende grad bygger på en relativistisk ontologi. 

Ontologien er den dybeste konsekvens i et paradigme, og påvirker derfor de epistemologiske 

konsekvenser, som omhandler hvordan man opnår viden om et fænomen, og afgør derfor hvordan 

man kan undersøge og studere sin analysegenstand (Voxted, 2006, s. 55). Studiet baserer sig på 

en subjektiv epistemologi, eftersom skabelsen af viden og betydningen af den nye lovgivning i høj 

grad bygger på fortolkninger via interviews. Studiet vil skaffe erkendelse omkring betydningen af de 

nye regler ved, at anvende fortolkninger og forforståelser, hvorfor der er tale om en subjektiv 

epistemologi. Dette både i form af fortolkninger fra de enkelte interviewdeltagere, men i ligeså høj 

grad på egne fortolkninger, som skabes via analysen af interviews og interaktionen mellem det 

undersøgte og forskerne. 

Disse konsekvenser påvirker metodologien, som er den fremgangsmåde, der skabes viden på. Det 

er dermed måden og de værktøjer, der anvendes til at undersøge analysegenstanden (Voxted, 2006, 

s. 55). Eftersom den ontologiske konsekvens i dette studie overvejende er relativistisk, og den 

epistemologiske konsekvens er overvejende subjektiv, medfører det at den metodologiske 

konsekvens er en hermeneutisk tilgang. Her er måden og de værktøjer, der anvendes til at 

undersøge analysegenstanden, betydningen af ny lovgivning, en kvalitativ analysestrategi via 

interviews og interviewpersonernes konstruktioner af virkeligheden, der herefter omdannes til tekst, 

hvorefter disse konstruktioner fortolkes (Guba, 1990, s. 25-27). Gennem studiet er der anvendt en 

teoretisk forforståelse og fortolkning, som bl.a. er blevet brugt til at udarbejde interviewguides og 

foretage interviews som efterfølgende fortolkes  (Voxted, 2006, s. 57). Ud fra ovenstående 

konsekvenser skabes viden i dette studie under det konstruktivistiske paradigme. Det skyldes netop, 

at virkeligheden og vidensskabelsen i dette studie, skabes gennem fortolkninger og holdninger, 

hvilket giver en konstrueret virkelighed ud fra studiets fortolkninger, som også bekræftes af studiets 

kvalitative analysestrategi. Det konstruktivistiske paradigme kommer ligeledes til syne gennem 

studiets mange interviews, hvor der vil være forskellige fortolkninger og holdninger, og dermed 

”virkeligheder”, alt efter hvem der interviewes, og det opleves hvordan lovgivning kan fortolkes 

forskelligt. Studiet erkender samtidig, at den viden der skabes, vil være i tæt relation med forskerne, 

hvor interaktionen har en stor betydning, og vil kunne medføre at andre kunne skabe anden empiri, 

ligesom andre med samme empiri, vil kunne komme frem til andre erkendelser om fænomenet og 

den nye lovgivning. Studiet erkender derfor også, at erkendelsen om fænomenet vil bygge på 

subjektive holdninger og værdier, hvilket også kommer til syne gennem de forskellige aktørers 

opfattelser af lovgivningen. 

Eftersom studiet vil tage udgangspunkt i data og observationer fra de foretagne interviews via den 

kvalitative analysestrategi, vil studiet anvende en induktiv metode. Studiet vil forsøge, at drage 

forsigtige konklusioner på tendenser, hvorfor der ud fra den indsamlede empiri vil blive skabt ny 

viden omkring fænomenet. Ved denne induktive metode anvendes de kvalitative data til at skabe ny 
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teori, modsat en deduktiv metode, hvor undersøgelsen vil anvende allerede eksisterende teori til at 

teste sine data/hypoteser (Bryman & Bell, 2015, s. 23). 

5.3. Undersøgelsesdesign 

Der er i dette studie tale om et casestudie, hvor der undersøges et objekt, ny lovgivning, og studiet 

forsøger at opnå dybdegående viden omkring objektet. Studiet baserer sig på ”a multiple case 

study”, som har til formål at undersøge et generelt fænomen, hvor der indgår flere analyseenheder 

(Bryman & Bell, 2015, s. 68). Det er netop tilfældet her, da der indgår flere forskellige PIE-selskaber, 

revisorer, mv.. Som det fremgår af studiet vil det undersøge, hvordan ny lovgivning spiller sig ud i 

praksis, og hvordan det påvirker valget af NAS. Der opstår derfor et behov, for at undersøge en 

given situation og den praktiske betydning af lovgivningen, hvorfor der ifølge Yin’s 5 typer af 

casestudier, er tale om et åbenbarende casestudie (Bryman & Bell, 2015, s. 70). 

Studiet er skrevet som et problemorienteret projektarbejde. Det betyder, at problemformuleringen og 

arbejdsspørgsmålene er udarbejdet og ændret løbende i processen. Det skyldes, at der løbende i 

arbejdet med studiet er opnået mere og ny viden, hvorefter det har været muligt at specificere 

problemformuleringen og arbejdsspørgsmålene yderligere (Olsen & Pedersen, 2003, s. 13). Det ses 

eksempelvis i de udsendte mails til PIE-selskaber og revisorer, jf. bilag 3 og 4, hvor problemstillingen 

her havde mere fokus på faktorer i valget af NAS, hvor problemstillingen som følge af arbejdet med 

studiet, har arbejdet mere i retning af betydningen af begrænsningerne til NAS i praksis. 

5.4. Analysestrategi 

For at kunne besvare problemformuleringen, har det været relevant at anvende en kvalitativ 

analysestrategi, i form af interviews, med både RU-medlemmer og regnskabsansvarlige fra PIE-

selskaber, statsautoriserede revisorer fra Big Four, fagleder for Regnskab & Moms fra Dansk 

Industri, samt tilsynsansvarlig fra Erst. Anvendelsen af denne kvalitative metode kommer til syne 

ved, at studiet bygger på semistrukturerede interviews, som er med til at belyse opfattelserne og 

konsekvenserne af den nye lovgivning. Denne form for data og analysestrategi giver et mere 

nuanceret billede til undersøgelsen og bygger på fortolkninger, hvilket netop er nogle af fordelene 

ved den kvalitative analysestrategi. Den kvalitative analysestrategi bygger på data i form af ord 

fremfor numeriske data, og analysestrategien bygger som nævnt tidligere, på den induktive metode, 

subjektive epistemologi og relativistiske ontologi (Bryman & Bell, 2015, s. 392). 

Studiet vil dog i den indledende analyse, have en mere kvantitativ analysestrategi, da denne forsøger 

at opfange generelle tendenser og data omkring PIE-selskaber og revisorer, samt deres 

rådgivningsandel, jf. bilag 2. Her arbejdes primært med numeriske data, som bl.a. rådgivningsandel, 

revisionshonorar, honorar til andre ydelser, mv., der netop er velegnede til at give et indblik i de 

overordnede tendenser. Det samme gør sig gældende i den del af indledningen, som forsøger at 

tegne et billede af udviklingen i revisionsbranchen, for at kunne vise udviklingen i revisionshusenes 

omsætning fordelt på revision og rådgivning, jf. figur og bilag 1 (Bryman & Bell, 2015, s. 160). 
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Tidligere studier har ofte anvendt en mere kvantitativ metode (Sharma, 2014). Fordelene har her 

været at disse har kunne opstille statistiske data, som har givet mulighed for generaliserende teorier. 

Hvor en kvalitativ metode i højere grad forsøger at beskrive og forstå betydninger og fortolkninger, 

som netop er tilfældet med dette studies kvalitative analysestrategi, hvor resultaterne af 

undersøgelsen vil forsøge at illustrere generelle pointer i stedet for at skabe generaliserende teorier 

(Olsen & Pedersen, 2003, s. 152). Afsnit 5.4.1-2 vil uddybe de anvendte analysestrategier for hhv. 

den indledende analyse, samt de foretagne interviews.  

5.4.1. Analysestrategi anvendt til indledende analyse 

For at udvælge relevante PIE-selskaber til studiets interviews, er der først foretaget en indledende 

analyse, som fremgår af bilag 2. Denne indledende analyse bygger på en oplistning af børsnoterede 

selskaber registreret på Large Cap OMXC pr. 30.09.172. I den indledende analyse indhentes 

oplysninger omkring selskabernes lovpligtige revisionshonorar, honorar for andre erklæringer med 

sikkerhed, skatte- og momsmæssig rådgivning samt andre ydelser, hvorfor denne indledende 

analyse, som nævnt tidligere, har en mere kvantitativ analysestrategi. Det bidrager med nogle 

overordnede, generelle tendenser og informationer. Derudover indhentes oplysninger omkring 

selskabets underskrivende revisor og revisionshus, samt medlemmer i RU. Alle oplysninger 

indhentes fra selskabernes offentliggjorte årsrapporter3. Der indhentes til den indledende analyse 

oplysninger for årene 2015-2017, men selve udvælgelsen af PIE-selskaber og revisorer til 

analysebrug, udvælges på baggrund af 2016 årsrapporten, eftersom det har været disse, der var 

tilgængelige i selve udvælgelsesperioden. På baggrund af de indhentede oplysninger, er der 

foretaget en beregning af generalforsamlingsvalgte (GF-valgte) revisors levering af NAS i forhold til 

det lovpligtige revisionshonorar i det pågældende regnskabsår. Beregningen er dermed ikke det 

samme som beregning af hvorvidt man overholder 70%-CAP’et, eftersom denne bygger på et 

gennemsnit af 3 års revisionshonorar ift. honorar af årets NAS, jf. afsnit 7.3.2. Derfor betegnes den 

indledende analyses beregning som en modificeret NAS-andel. Grunden til at denne andel 

beregnes, er for at give et overordnet indblik i, hvorvidt GF-valgte revisor leverer NAS til sin klient, 

ligesom det kan bruges til at be- eller afkræfte, hvorvidt disse selskaber kan anvendes til interviews. 

Såfremt ingen af selskaberne får leveret NAS af deres GF-valgte revisor, ville det ikke være optimalt 

at interviewe disse, eftersom begrænsningerne til NAS ikke ville få den store betydning. Beregningen 

i den indledende analyse er dermed foretaget ved:  

 

Som det fremgår af ovenstående beregning, indgår honorar for ”Andre erklæringer med sikkerhed” 

ikke i beregningen. Det skyldes, at man ved beregning af hvorvidt man overholder 70%-CAP’et efter 

                                                           
2 Kilde: http://borsen.dk/kurser/danske_aktier/large_cap.html - Udvalgt på baggrund af noterede selskaber pr. 30.09.17.  
3 Kilder: Fremgår af litteraturliste bagerst i opgaven, under ”Årsrapporter PIE-selskaber”.  

Modificeret NAS-andel =
Årets honorar for skatte−og momsmæssig rådgivning+andre ydelser

Årets honorar for lovpligtig revision 
 

 

http://borsen.dk/kurser/danske_aktier/large_cap.html
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forordningens art. 4, stk. 2, skal se bort fra dette honorar, såfremt det er andre erklæringer med 

sikkerhed, der er krævet af EU-lovgivning eller anden national lovgivning, jf. EU-forordningens art. 

4. stk. 2. Eftersom det ud fra de fundne oplysninger, ikke har været muligt, at dele dette honorar op 

i, hvad der er krævet af lov og hvad der ikke er krævet af lov, har studiet valgt helt at undlade 

honoraret for ”Andre erklæringer med sikkerhed” i tælleren. Såfremt et selskab har haft en anden 

revisor end GF-valgte revisor, og oplyst om honoraret og fordelingen af dette, er der ligeledes også 

set bort fra det i beregningen af rådgivningsandelen, da overholdelse af 70%-CAP’et skal beregnes 

med de ydelser, der leveres af GF-valgte revisor. Det skal pointeres, at ydelser leveret af 

netværksforbunden revisor muligvis kan indgå i de oplyste honorarer fra GF-valgte revisor, da det 

ikke er muligt at gennemskue ud fra honorarfordelingen i selskabernes årsrapporter, hvorvidt 

honorar fra netværksforbunden revisor indgår. I mange af selskabernes årsrapporter er der oplyst 

om honorarfordeling til revisor for både koncernen og moderselskabet, og her tages udgangspunkt 

i honorar for koncernen, da 70%-CAP’et omfatter både den reviderede virksomhed, dens 

modervirksomhed eller de virksomheder den kontrollerer, jf. art. 4, stk. 2.  

Den indledende analyse af PIE-selskaber noteret på Large Cap, har bekræftet at stort set alle 

selskaber, modtager NAS af deres GF-valgte revisor, hvorfor selskaberne er vurderet som egnet til 

studiets analyse og interviews. Ud fra den indledende analyse er der derfor taget kontakt til 31 PIE-

selskaber via mails, jf. bilag 3. Ud fra den indledende analyse bliver der oplistet 39 PIE-selskaber, 

men grundet geografisk placering eller manglende kontaktoplysninger, er det ikke alle disse, der er 

taget kontakt til. Henvendelserne er rettet mod RU-medlemmer i PIE-selskaberne, eftersom det er 

disse der efter RL §31, stk. 3, nr. 5 skal godkende, kontrollere og overvåge revisors levering af NAS, 

jf. afsnit 7.3.1. Derudover har den indledende analyse bidraget til, at kunne udvælge revisorer. I 

forhold til revisorerne har det været hensigten, at interviewe 1 revisor fra hver af Big Four 

selskaberne; PwC, Ernst & Young (EY), Deloitte & KPMG, eftersom den indledende analyse har vist, 

at alle selskaber på Large Cap revideres af Big Four, jf. bilag 2. For at udvælge hvilke revisorer, der 

var mest interessante at få med i undersøgelsen, er de i den indledende analyse sorteret efter hvem 

der har været revisor på de PIE-selskaber med størst rådgivningsandel, og herefter på antallet af 

PIE-selskaber de reviderer, således så revisorer med flest mulige PIE-klienter er udvalgt, og samtidig 

de PIE-klienter med størst mulig rådgivningsandel. Der er sendt mails ud til revisorer, jf. bilag 4, og 

det har været muligt at få en revisor fra alle 4 revisionshuse til at deltage.  

5.4.2. Analysestrategi anvendt til interviews  

Formålet med interviewene er, at afdække betydningen af begrænsningerne til revisors levering af 

NAS, samt hvilke faktorer som påvirker valget af NAS, set fra aktørernes perspektiv. Som nævnt 

ovenfor, anvendes der ifm. de foretagne interviews en kvalitativ analysestrategi. Fordelene ved at 

anvende denne analysestrategi er, at få aktørernes umiddelbare holdninger til begrænsningerne i 

deres vante kontekster, og give et så nuanceret billede som muligt, hvilket dog er mere tids- og 

ressourcekrævende, og hvor det kan være sværere at skabe overblik over den indsamlede empiri 
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(Bryman & Bell, 2015, s. 416). Analysestrategien bygger på den information og generelle viden, der 

er opnået omkring revisorer og PIE-selskaber i den indledende analyse, jf. afsnit 5.4.1. Som det 

fremgår af den indledende analyse, er der taget kontakt til 31 PIE-selskaber. Tidsplanen ifm. 

planlægningen og forespørgslen omkring interviews fremgår af bilag 5.  

Som det fremgår af figur 5 har 14 PIE-selskaber fra Large Cap deltaget i studiet, hvoraf 11 har været 

RU-medlemmer og 4 regnskabsansvarlige (såfremt RU-medlem ikke har kunne stille op), hvilket har 

givet en deltagelsesprocent på 45% af de adspurgte PIE-selskaber. Dog har 2 RU-medlemmer 

deltaget, hvor de har repræsenteret 2 PIE-selskaber hver, hvorfor 16 PIE-selskaber er 

repræsenteret.  

Figur 5: Deltagelsesprocent til interviews m. PIE-selskaber fra Large Cap 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Erst har i en opgørelse oplyst, at antallet af PIE-selskaber efter den nye definition i RL §1a, stk. 1, 

nr. 3, i 2015 var ca. 3544 faldende fra 845 (Kiertzner & Hoff, 2017, s. 28-29). Det svarer til, at studiet 

repræsenterer 4,5% ud af det samlede antal PIE-selskaber i Danmark (16 ud af 354). 1 PIE-selskab 

har deltaget med interview fra både koncernregnskabsansvarlig 4 og RU-medlem 8, hvorfor der i alt 

er foretaget 15 interviews med 14 PIE-selskaber. Ligesom en intern revisionschef har deltaget i et 

interview med RU-medlem 11.  

For at supplere undersøgelsen og belyse problemstillingen fra andre vinkler, er der ligeledes 

foretaget interview af Kristian Koktvedgaard, fagleder for Regnskab & Moms hos Dansk Industri og 

formand for IEASBA CAG, samt Martin Samuelsen, tilsynschef for Revisortilsynet hos Erst, som 

begge er adspurgt om interview via mail, jf. bilag 6 og 7. Det blev fundet aktuelt at interviewe Erst 

sideløbende med foretagelsen af interviews af revisorer og RU-medlemmer, da det ønskes at belyse 

problemstillingen, ud fra dem som kontrollerer, fortolker og vejleder selskaber og revisorer ifm. de 

                                                           
4 Kilde: (EU-Kommissionen, 2017, s. 4) 

Deltager
45%

Deltager ikke/ ej 
svaret
55%

Deltager Deltager ikke/ ej svaret
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nye regler. Det blev fundet aktuelt at interviewe Kristian Koktvedgaard, da studiet fik kendskab til 

hans artikel i Revision & Regnskab nr. 8, 2016; ”Hvad betyder de nye revisionsregler for 

virksomhederne?”, hvor han beskriver de generelle konsekvenser ved den nye lovgivning for 

selskaberne, og dermed kan repræsentere en generel holdning for disse (Koktvedgaard, 2016). 

Sammenlægger man de 14 PIE-selskaber, repræsenteret ved 15 deltagere, giver det en samlet 

deltagelsespopulation på 21. Heraf repræsenterer PIE-selskaber 15 deltagere, 4 repræsenterer 

revisorerne, 1 repræsenterer Dansk Industri og 1 repræsenterer Revisortilsynet hos Erst. Det skal 

dog understreges, at formålet ikke er en komparativ analyse (Olsen & Pedersen, 2003, s. 17), men 

at inddrage de forskellige aktører med hver deres perspektiv, for at belyse reglerne og 

begrænsningerne med flere nuancer, og for at øge kvaliteten af undersøgelsen.  

De 21 kvalitative forskningsinterview prøver, at forstå verden ud fra deltagernes synspunkter. 

Gennem disse er det vigtigt at fremhæve, at deltagerne ikke fremstår som objekter, der er styret af 

lovmæssigheder, men derimod er personer, subjekter, der er en del af skabelsen af fænomenet. 

Grunden til, at det kvalitative forskningsinterview er valgt, skyldes at studiet vil forsøge at afdække, 

hvordan subjekterne beskriver deres oplevelser og opfattelser med den nye lovgivning. Interviews 

kan have mange forskellige formål, hvor formålet gennem disse forskningsinterviews er at producere 

viden, hvor viden produceres i samspillet mellem intervieweren og interviewpersonen. De fordele og 

ulemper der er i forbindelse med interviewundersøgelser, vil løbende blive pointeret i tabel 1 

nedenfor (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 19-21), ligesom den viser hvordan der ifm. foretagelsen af 

de foretagne interviews, er arbejdet ud fra Steiner Kvales 7 faser i forbindelse med 

interviewundersøgelser.   

Tabel 1: De 7 faser i interviewundersøgelsen 

1. Tematisering 

Forud for interviewundersøgelsen er studiets emne fastlagt via en 
emneafgræsning. Her er det fastlagt, at studiet vil beskæftige sig med den 
del af EU-forordningen, som sætter en begrænsning til revisors levering af 
NAS. Studiet vil beskæftige sig med den praktiske betydning af 
begrænsningerne, samt hvilke faktorer, der efterfølgende vil blive lagt vægt 
på i valget af hvad man vil lade revisor rådgive om ifm. NAS, og omvendt 
fra revisorernes side, hvad de vil rådgive om. 
Da formålet med undersøgelsen bygger på en meget praktisk tilgang, blev 
det fundet relevant, at interview var den bedste metode, for at kunne 
afdække og analysere betydningen via nogle af de personer, som sidder 
med reglerne og mærker deres betydning til dagligt, og derudover kan disse 
interviews bidrage med et mere nuanceret billede og forståelse.  
I denne fase af interviewundersøgelsen har det ligeledes været relevant, at 
skaffe forhåndsviden omkring studiets emne. Denne forhåndsviden er 
erhvervet ved at læse den nye lovgivning, samt det arbejde og de analyser 
der ligger forud for denne, og ligeledes er der skaffet viden om emnet ved 
at læse forskellige artikler bl.a.: ”Hvad betyder de nye revisionsregler for 
virksomhederne” af Kristian Koktvedgaard og ”Rådgivningsopgaver og 
trusler mod revisors uafhængighed i fremtoning (Independence in 
apprearance)” af Warming-Rasmussen & Heldbjerg. Yderligere er der søgt 
viden omkring emnet i Erst’s vejledninger: ”Vejledning om revisors levering 
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af tilladte skatte- og vurderingsydelser til revisionskunder af interesse for 
offentligheden” og ”Vejledning om revisionsudvalg”, samt i bogen ”Ny 
revisorlovgivning, 2016/2017, De største ændringer”, som indeholder 
information omkring de nye regler. Denne viden har været anvendt til at 
udarbejde designet på spørgsmålene til interviewene og til den redegørende 
del af studiet.   

2. Design 

I forhold til antallet af interviewpersoner, har det været en balancegang 
mellem at studiet gerne har ville inddrage så mange interviewpersoner som 
muligt, for at kunne øge kvaliteten og troværdigheden af studiets resultater 
og muligheden for at opfange tendenser, men samtidig har der været en 
begrænsning i tid og ressourcer. Det endelige antal interviewpersoner har 
stemt godt overens med det ønskede, og består af 21 deltagere. 
Hovedparten af interviewene er foretaget i december 2017 og januar 2018.  
I denne fase af interviewundersøgelsen blev det ligeledes overvejet, hvor 
lang varighed interviewene skulle have. Her er der som udgangspunkt 
oplyst 30 min. varighed til de adspurgte deltagere, hvilket har stemt overens 
med det realiserede, men hvor enkelte interviews har taget op til 60 min. 
Det har været passende ift. studiets ressourcer og den udarbejdede 
interviewguides. Der har ikke været nogen speciel rækkefølge ift. 
interviewene, og de er derfor foretaget i den rækkefølge, som har passet for 
den enkelte interviewperson. Inden foretagelsen af de enkelte interviews, er 
det ligeledes blevet planlagt, at disse skal optages med lyd, for at give bedre 
muligheder for transskribering og for at have den enkelte interviewperson 
mere i fokus, og give bedre muligheder for at stille opfølgende spørgsmål.  
Forud for interviewene er der blevet udarbejdet interviewguides, jf. bilag 8, 
9, 10 og 11, som har skulle være med til at strukturere de enkelte interviews. 
Med disse interviewguides har det været formålet, at danne en overordnet 
ramme for interviewene med nogle generelle temaer og spørgsmål, men 
med mulighed for yderligere spørgsmål og afvigelser. Det har her været 
særligt vigtigt at forsøge, at skabe en ramme med åbne spørgsmål, hvor der 
ikke er nogen ladede, ledende eller lange spørgsmål, som virker rigtige eller 
forkerte. Det kan dog være svært i en situation, hvor man følger en dynamisk 
dialog. Ved at stille åbne spørgsmål, har det bl.a. givet respondenterne 
mulighed for at svare med deres egne ord og holdninger, og de skal ikke 
forsøge at passe det ind i specifikke termer. Derudover har det givet plads 
til, at der kan komme umiddelbare og forskellige svar, og har givet et indblik 
i respondenternes kendskab og opfattelser, ligesom det har givet mulighed 
for, at respondenterne har kunne bidrage med nye vinkler og udforske nye 
områder, hvor forskerne har haft begrænset viden. En ulempe ved disse 
åbne spørgsmål har dog været, at det er tidskrævende at administrere, og 
man ender op med mange forskellige svar og opfattelser, ligesom det 
kræver mere af respondenterne, fordi de selv skal komme med deres svar 
og opfattelse, ligesom de kan svare noget helt uventet (Bryman & Bell, 2015, 
s. 257-270).  
Udover interviewguides er der til de enkelte interviews udarbejdet en liste 
med eksempler på NAS, jf. bilag 12, for at kunne inddrage konkrete ydelser, 
såfremt dialogen har krævet konkrete eksempler.  
I forhold til planlægningen af interviewene, har det været overvejet hvorvidt 
respondenterne skulle anonymiseres eller ej. Som udgangspunkt var det 
tiltænkt, at respondenterne ikke skulle optræde anonymt medmindre de 
ønskede det. Men eftersom flere respondenter kun ønskede at deltage, 
såfremt det var anonymt eller opgaven var fortrolig, blev det undervejs 
besluttet at gøre alle respondenter, undtagen Kristian Koktvedgaard og 



20 | S i d e   M E T O D E  

 

 
 

Martin Samuelsen (med deres informerede samtykke) anonyme. Dette for 
at undgå, at opgaven skulle gøres fortrolig og for at få flere respondenter til 
at deltage, og for at få flere valide holdninger frem. Det er vurderet, at det 
ikke har været nødvendigt, at anonymisere selskabernes eksterne revisor.  

3. Interview 

Under denne fase af interviewundersøgelsen er de 21 interviews foretaget 
og optaget, hvor begge forskere har deltaget. Efterfølgende er alle 
interviews transskriberet. Det har været vigtigt, at forsøge at skabe en god 
og afslappet stemning i begyndelsen af hvert interview. Dette er gjort ved 
kort at præsentere os selv, undersøgelsens formål og hvad studiet 
omhandler, spørgsmål vedr. anonymisering, at interviewet optages med lyd 
hvis det er okay, samt vigtigheden af, at interviewerne kommer som 
nysgerrige forskere, der gerne vil undersøge nogle nye regler, og ikke som 
kontrollanter.  
I slutningen af hvert interview er der foretaget en debriefing mellem 
forskerne, om hvorvidt der var yderligere at tilføje eller flere spørgsmål, 
ligesom der takkes for respondenternes tid og villighed. Sluttelig er det 
ligeledes afklaret med hver respondent, hvorvidt de ønsker 
transskribering/anvendte citater til gennemlæsning, hvilket i så fald er 
noteret og fremsendt til vedkommende efterfølgende.  
Under hvert interview er der arbejdet ud fra de tidligere nævnte 
interviewguides, som er struktureret således, så der både fremgår emner og 
forslag til spørgsmål, som kan stilles til respondenten, men med mulighed 
for afvigelser. Se igen bilag 8-11. Her har det enkelte interview påvirket både 
rækkefølgen og måden spørgsmålene er blevet stillet på. Dog har det været 
overvejet, at alligevel til en vis grad at spørge ensartet, for at kunne udlede 
generelle tendenser og mulighed for eventuel kodning af respondenternes 
svar.  
Der findes mange forskellige former for interviewspørgsmål, hvor det ifm. 
interviewene særligt har været vigtigt, at stille opfølgende og sonderende 
spørgsmål. Opfølgende spørgsmål for at få respondenterne til at uddybe 
noget konkret eller få dem til at forklare mere om noget, hvor sonderende 
spørgsmål har været anvendt til at få den mere praktiske belysning med 
eksempler på respondenternes svar. Yderligere har der også været en 
overvægt af fortolkende spørgsmål, for at få respondenterne til at bekræfte 
et svar, dog uden at dette bliver et ledende spørgsmål (Kvale & Brinkmann, 
2015, s. 177-196).  
Ved foretagelsen af de enkelte interviews har begge studerende været til 
stede. Dette er et bevidst valg, for at give mulighed for supplering og bedre 
mulighed for opfølgende spørgsmål.  

4. Transskription 

I denne fase er de foretagne interviews blevet bearbejdet til skreven tekst, 
som skal bruges til studiets analyse, hvorfor der sker en oversættelse af 
talesprog til skriftsprog.  
Optagelse af interviews kan ske på flere måder (lyd, video, osv.), men i dette 
studie er det valgt, at foretage lydoptagelser, som efterfølgende overflyttes 
til computer, hvor de kan transskriberes. Til at foretage transskriberingerne 
på computer er programmet ”Express Scribe Transaction Software” 
anvendt.  Det er blevet besluttet, at transskriberingerne skal foretages selv. 
Dette har givet mulighed for endnu en gang at reflektere over interviewet, 
og allerede her har det været muligt at kunne påtænke vigtige citater til 
analysebrug.  
Inden transskriberingerne fandt sted, blev det aftalt hvorledes 
interviewpersonerne skulle anonymiseres og hvorledes talesproget skulle 
omformuleres til skriftsprog. Her blev det aftalt i hvor høj grad der skulle ske 
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en skriftlig formalisering af f.eks. pauser, grin, høje udtalelser og 
overlapninger, ligesom det blev aftalt at der skulle anvendes følgende 
betegnelser på interviewpersoner:  

• Revisorer = Revisor 1, 2, 3 og 4.  

• Revisionsudvalgsmedlemmer = RU-medlem 1, 2, 3, osv.  

• Regnskabsansvarlige = Regnskabsansvarlig 1, 2, 3 og 4.  

• Kristian Koktvedgaard, fagleder Dansk Industri = Kristian 
Koktvedgaard. 

• Martin Samuelsen, tilsynschef Revisortilsynet = Martin Samuelsen. 
Dette har været gjort for at sikre en mere ensartet transskribering, da 
transskriberingen af de enkelte interviews er fordelt ud blandt studiets 
forskere. Som udgangspunkt er lydoptagelser skrevet ordret, ord for ord, for 
at sikre interviewpersonernes loyalitet og for at gøre det så validt som muligt. 
Dog blev det aftalt, at eksempelvis pauser, suk, afbrudte sætninger, hyppige 
gentagelser (f.eks. ”Øhm”, ”Æhm”, ”Altså”) eller sætninger som påbegyndes 
men laves om, er skrevet således så det faktiske svar/spørgsmål står 
skrevet klart og tydeligt. Der anvendes ikke transskriptions-konventioner, da 
det vurderes at dette ikke har relevans for studiet og gør tekstmaterialet 
lettere analyserbart (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 241). Trods disse 
standardiseringer vil der kunne forekomme forskelle i forskernes måder at 
transskribere på. Der har igennem optagelserne været enkelte tidspunkter, 
hvor lydkvaliteten har været for dårlig, således så det ikke har været muligt 
at høre hvad den pågældende interviewperson har sagt. Dette vil fremgå 
med ”(utydelig)”. Da interviewpersonerne som nævnt anonymiseres, vil der 
i tilfælde hvor de nævner navne på enten personer eller virksomheder, være 
indsat erstatninger for det specifikke navn, som f.eks. virksomhed X, 
revisionshus X, udland X, osv., for at sikre anonymiteten. Da 
transskriberingerne var færdige, og lydoptagelserne var omsat til skrift, blev 
der foretaget en gennemlæsning af dem, for at minimere eventuelle 
fejlhøringer eller fejlfortolkninger.   

5. Analyse 

Transskriberingerne anvendes som analysemateriale, og skal anvendes til 
at komme med forskellige perspektiver på de nye regler og deres betydning, 
og der udvælges derfor citater, som kan hjælpe med at besvare studiets 
problemformulering. Transskriberingerne analyseres først for generelle 
temaer, ved at hver transskribering læses igennem, mens der sideløbende 
tages notater til temaer. Efterfølgende når de generelle temaer er noteret, 
er der sket endnu en analyse af transskriberinger, hvor vigtige citater er 
noteret og anvendt til analysebrug. Det er disse temaer og citater, der 
danner rammen for den kvalitative analyse af interviewene, og de udvalgte 
citater vil fremgå af opgavens analyse og diskussion. Efter dette er der 
endnu en gang foretaget 2 gennemlæsninger af transskriberingerne, for at 
vurdere hvorvidt andre vigtige eller underbyggende perspektiver/citater 
skulle med i analysen. Da interviewguiden og spørgerammen til de enkelte 
interviews er meget åbne er det valgt, at interviewene ikke skal kodes via et 
særligt program, da interviewpersonerne svare meget forskelligt alt efter 
interview. 
I forhold til de etiske overvejelser under denne fase, har disse omhandlet 
hvorvidt interviewpersonerne har skulle have mulighed for at påvirke de 
udtalelser som studiet vil fortolke på. Her har enkelte interviewpersoner 
ønsket, enten at få transskribering til gennemlæsning eller udvalgte citater 
til gennemlæsning, hvilket selvfølgelig er efterlevet. Det har givet disse 
personer en mulighed for at påvirke hvad der inddrages til analyse. Det har 
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givet anledning til enkelte ændringer, da interviewpersonerne ønskede 
ordlyd anderledes end det blev sagt under interviews.  

6. Verifikation 

Der er foretaget overvejelser omkring verifikationen af den viden der opnås 
fra interviewene. Som det vil fremgå af afsnit 5.6 er det i litteraturen 
diskuteret hvorvidt man indenfor den kvalitative forskning, kan snakke om 
validitet og reliabilitet, men i højere grad bør snakke omkring troværdighed 
og autenticitet. Her forsøger Svend Brinkmann i sin fremstilling af Kvales 
interviewundersøgelse, ikke at forkaste de traditionelle begreber som 
validitet (gyldighed) og reliabilitet (pålidelighed), modsat Lincoln og Guba 
gør det i deres fremstilling, hvor de taler om troværdighed og autenticitet 
(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 317). Hvis man skal sætte begreberne 
gyldighed og pålidelighed ind i interviewforskning, handler det i forbindelse 
med pålideligheden om at vurdere, hvorvidt resultaterne kan reproduceres 
og er konsistente og troværdige. Her er det et spørgsmål om hvorvidt 
respondenterne vil ændre deres svar, såfremt man foretog interviewet på 
ny eller med en ny forsker (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 318). Her 
anerkendes det, at dette vil kunne ske, eftersom interviewet er en dynamisk 
dialog, og hvert interview har sin situation og dialog, ligesom at praksis 
udvikles over tid. Et interview er et samspil mellem de individer der er til 
stede i en given situation, og derfor vil der kunne fremkomme andre 
resultater og dialoger, såfremt situationen eller forskeren var en anden, 
hvilket også afspejles i studiets konstruktivistiske tilgang, og det kan påvirke 
pålideligheden af interviewundersøgelsens resultater. Det opvejer dog 
pålideligheden, at der spørges ud fra en fast interviewguide og faste temaer, 
således så der er konsistens i spørgerammen. I forhold til gyldigheden af 
resultaterne fra de foretagne interviews, er der netop for at øge denne, på 
forhånd defineret et formål med undersøgelsen, således så forskerne 
gennem undersøgelsen kan holde sig til det, og undersøge det de rent 
faktisk ønsker at undersøge, ligesom de mange respondenter er med til at 
øge gyldigheden af undersøgelsen. I forhold til hvorvidt undersøgelsens 
resultater kan generaliseres og overføres til andre relevante situationer 
opvejes dette af, at undersøgelsen har mange deltagere og perspektiver på 
praksis, hvilket giver en øget mulighed for at opstille nogle generelle pointer 
og konklusioner. 
Spørgsmålet om pålidelig og gyldighed rejser yderligere spørgsmål omkring 
hvorvidt viden skabt gennem interviews er objektive. Objektiviteten i dette 
studie er forsøgt øget ved at undgå, at stille de tidligere omtalte ladede 
spørgsmål, ligesom det er forsøgt at stille spørgsmål, hvor der ikke er noget 
der fremgår mere rigtigt end andet, således så spørgsmålene ikke har virket 
subjektive. Derudover har forskerne forsøgt at forholde sig så objektivt som 
muligt til de udsagn og holdninger interviewpersonerne har givet til kende 
via deres interview, og forsøgt ikke at lade sig styre af deres holdninger og 
meninger.  
Derudover er det klart, at der kan være forskellige bias som påvirker 
gyldigheden, pålideligheden og objektiviteten af interviewundersøgelsens 
resultater, eftersom f.eks. nogle interviewpersoner måske vil fremstå som 
så gode mennesker som muligt, og som nogle der har fuldstændig styr på 
det hele, selvom det måske ikke er tilfældet. Men dette er forsøgt afhjulpet, 
ved netop at stille mere åbne og ikke ladede og ledende spørgsmål.  

7. Rapportering 

Interviewundersøgelsens resultater vil løbende fremgå og blive rapporteret 
og kommunikeret i studiets analyserende del. Såfremt dele af citater ikke 
citeres i deres fulde længde, vil det fremgår med ”… …” hvis noget tages ud 
mellem start og slut. Ligesom ”…” i starten eller slutningen af sætningen 
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anvendes, såfremt citatets start eller slut ikke medtages. Grunden til at 
nogle citater ikke fremgår med den fulde længde, er for at få fokus på det 
vigtige i citatet, men det har her været vigtigt, ikke at tage for meget ud af 
konteksten. Udvalgte citeringer sættes i citatboks, for at fremhæve vigtige 
pointer eller kontekster. Det gælder for citering af Martin Samuelsen og 
Kristian Koktvedgaard, ligesom dialoger og flere citater som bekræfter det 
samme, er sat i citatboks.  

Kilde: (Kvale & Brinkmann, 2015) 

5.5. Dataindsamlingsmetode 

Studiet baserer sig stort set udelukkende på primær empiri, da der er tale om data, som er indsamlet 

af forskerne selv og særligt til studiet og dets formål. Denne data til undersøgelsen indsamles via 

interviews, hvorfor data oparbejdes til studiets konkrete undersøgelse (Bryman & Bell, 2015, s. 13). 

Her er en af fordelene, at data er indsamlet særligt med denne undersøgelse for øje og til dette 

formål. Det har givet mulighed for at indsamle data, som præcis passer til studiets formål, da det har 

været muligt selv at udvælge, hvilket giver en højere gyldighed. Det betyder dog også, at det meste 

af studiets data ikke har været let tilgængeligt og systematiseret, hvorfor det har været meget 

ressourcekrævende at indsamle, fortolke og systematisere, hvilket også er en ulempe ved 

anvendelse af primær empiri (Bryman & Bell, 2015, s. 13). Den primære empiri i studiet, består af 

de 21 interviews der er foretaget. I forbindelse med arbejdet og indsamlingen af den primære empiri, 

har det været vigtigt at have for øje, at denne data kommer fra personer, som har deres subjektive 

holdninger til det forespurgte, hvorfor data kan være påvirket af en vis subjektivitet, men samtidig 

giver det en højere troværdighed, fordi det kommer fra personer, som sidder tæt på 

problemstillingen. Dog er der gennem studiet også inddraget sekundær empiri. Det gælder bl.a. ift. 

studiets indledende analyse, som bygger på data fra selskabernes årsrapporter, som dermed er data 

der allerede er udarbejdet til et andet formål end blot studiets (Bryman & Bell, 2015, s. 13). Fordelen 

ved at anvende sekundær empiri til den indledende analyse er, at den allerede er indsamlet og til en 

vis grad systematiseret. Denne empiri inddrages for at kunne finde frem til studiets interviewpersoner 

og skitsere overordnede tendenser. Yderligere er der inddraget sekundær empiri i form af 

revisionshusenes årsrapporter, som ligeledes inddrages for at give et overordnet indblik i fordelingen 

af omsætning på hhv. rådgivning og revision. Der inddrages sekundær empiri i form af udleverede 

politikker og materiale fra både revisorer og selskaber, men eftersom det ikke må videregives, vil det 

blot blive omtalt anonymt i studiet. Yderligere er der anvendt sekundære kilder fra artikler/rapporter 

i tidsskrifter og organisationer med følgende begrundelse, jf. tabel 2. 
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Tabel 2: Øvrige anvendte sekundære kilder 

FSR 

Organisation indenfor bl.a. revision og regnskab, som repræsenterer 
revisorbranchen og revisorerne, og dermed har et bredt kendskab til området5. 
Anvendes i dette studie til at fastslå presset på revisionshonoraret, hvorfor det 
vurderes som en valid kilde trods deres motiver.  

Berlingske 
Business & 

Jyllands-Posten 

Nyhedsmagasiner, som er anvendt til at finde information om tidligere 
begivenheder og revisionsbranchen, hvorfor det vurderes som valide kilder til 
formålet.  

ISS Governance 

Organisation som bl.a. kommer med anbefalinger til aktionærer, hvorfor deres 
motiver er at varetage aktionærernes og investorernes interesser6. Studiet 
anvender udelukkende deres Guidelines, for at få deres beregningsmetode, for 
at kunne sammenholde med beregningsmetoden i EU’s art. 4, stk. 2, hvorfor 
kilden vurderes valid.  

Økonomisk 
Ugebrev 

Specialiseret fagblad til erhvervslivet og den finansielle sektor7, og derfor 
vurderes der ikke at være nogle interessekonflikter, som kan have betydning for 
kildens anvendelse i dette studie. Anvendes til artikler om revisionsbranchen.  

Revision og 
Regnskab 

Tidsskrift for formidling af regnskab, erhvervsjura, skat og revision8. Her er 
anvendt forskellige faglige artikler, som vurderes validt, da det er et anerkendt 
tidsskrift indenfor branchen.   

EU-Kommissionen 

Rapport fra Kommissionen om udviklingen på markedet for lovpligtige revisions-
ydelser til PIE-selskaber er anvendt til at beskrive markedskoncentrationen på 
det danske marked, og eftersom den er udarbejdet af Kommissionen, vurderes 
det som en valid kilde (EU-Kommissionen, 2017).  

Accountancy 
Europe 

Europæisk organisation som repræsenterer 51 professionelle organisationer og 
mere end 1 mio. revisorer, regnskabsfolk og rådgivere9, hvorfor dette er deres 
interessevaretagelse. Her anvendes deres rapport omkring implementering af 
EU-forordningen i de enkelte EU-lande, hvilket vurderes at være validt og uden 
interessekonflikter.  

Kilde: Egen tilvirkning 

5.6. Kvalitetsvurdering 

Studiet bestræber sig på at opnå en så høj kvalitet som muligt, hvilket opnås gennem en høj validitet 

og reliabilitet, som netop er nogle af de mest vigtige kriterier for studiets kvalitet. Reliabilitet 

omhandler hvorvidt konklusionerne på et studie kan gentages. Det omhandler dermed hvorvidt en 

person med samme datasæt og problemstilling, vil kunne komme frem til samme resultater, hvor 

validiteten omhandler hvorvidt man kan stole på resultaterne og hvorvidt de er gyldige (Bryman & 

Bell, 2015, s. 49). Som tidligere nævnt er det diskuteret i litteraturen, hvorvidt man kan tale om 

validitet og reliabilitet i kvalitative undersøgelser, og bl.a. Lincoln og Guba argumenterer for, at det i 

højere grad er bedre at anvende ord som troværdighed og autenticitet i kvalitative undersøgelser, 

som dette studie er. Det skyldes at reliabiliteten og validiteten er begreber som er udviklet som 

kvalitetsbegreber for den kvantitative forsker, hvorfor de mener at begreberne kræver lidt justering, 

for at passe til den kvalitative forsker. De fremhæver at det er 2 forskellige analysestrategier, hvor 

det ved den kvalitative analysestrategi f.eks. er umuligt at fastfryse en social konstruktion, hvorfor 

                                                           
5 Kilde: https://www.fsr.dk/Om%20os – Besøgt d. 25.04.18. 
6 Kilde: https://www.issgovernance.com/about/about-iss/ - Besøgt d. 25.04.18. 
7 Kilde: https://ugebrev.dk/om/ - Besøgt d. 25.04.18. 
8 Kilde: https://www.karnovgroup.dk/loesninger/revision-og-regnskabsvaesen - Besøgt d. 25.04.18. 
9 Kilde: https://www.accountancyeurope.eu/about-us/ - Besøgt d. 25.04.18. 

https://www.fsr.dk/Om%20os
https://www.issgovernance.com/about/about-iss/
https://ugebrev.dk/om/
https://www.karnovgroup.dk/loesninger/revision-og-regnskabsvaesen
https://www.accountancyeurope.eu/about-us/
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det kan være svært at argumentere for noget absolut omkring en social konstruktion, der bygger på 

en konstruktivistisk tilgang (Bryman & Bell, 2015, s. 400). I forhold til troværdigheden af 

analyseresultaterne opstilles der 4 kriterier til denne, ligesom autenticitet ligeledes er vigtigt, og her 

sondres mellem 5 kriterier, jf. tabel 3.  

Tabel 3: Kriterier for kvalitetsvurdering i kvalitative undersøgelser 

Troværdighed 

• Credibility: Undersøgeren fremviser resultater og konklusioner til 
medlemmer af den sociale virkelighed (interviewpersonerne), hvor 
resultaterne kan be- eller afkræftes.   

• Transferability: Omhandler hvorvidt resultaterne kan generaliseres.  

• Dependability: Omhandler hvorvidt undersøgeren har gemt og struktureret 
notater mv. fra alle faser af undersøgelsen, bl.a. interviews, 
problemformulering, redegørelse, mv., hvilket øger troværdigheden fordi der 
er mulighed for at gå tilbage og studere dette.  

• Confirmability: Omhandler hvorvidt forskeren kan glemme personlige 
værdier og teoretisk viden, for at fremstå og forholde sig mere objektivt til 
det analyserede og sikre objektivitet.  

Autencitet 

• Fairness: Omhandler hvorvidt undersøgelsen på en fair måde 
repræsenterer forskellige synspunkter og perspektiver af det undersøgte.  

• Ontological authenticity: Omhandler hvorvidt forskeren støtter 
intervieweren til en bedre forståelse af fænomenet.  

• Educative authenticity: Omhandler hvorvidt forskeren bidrager med at få 
en interviewperson til, at acceptere perspektiver fra andre 
interviewpersoners opfattelser. 

• Catalytic authenticity: Omhandler hvorvidt undersøgelsen har medvirket 
til, at interviewpersonerne handler anderledes eller forandre 
omstændighederne.  

• Tactical authenticity: Omhandler hvorvidt undersøgelsen har autoriseret 
interviewpersonerne til, at foretage de nødvendige skridt for at tage 
handling.  

Kilde: (Bryman & Bell, 2015, s. 400-404) 

I forhold til resultaternes troværdighed opvejes disse af, at ca. 45% af de adspurgte selskaber på 

Large Cap har deltaget i undersøgelsen, ligesom en revisor fra hver af Big Four har deltaget i studiet. 

Dog kan det diskuteres i hvor høj grad resultaterne kan generaliseres til andre PIE-selskaber end 

Large Cap, da deltagelsesprocenten ift. disse kun udgør 4,5%, hvilket taler for en lav transferability, 

da størrelsen og kompleksiteten på selskaberne, muligvis kan påvirke, hvor meget de har arbejdet 

med reglerne og hvor meget de påvirker dem. Studiets troværdighed øges af at der løbende gennem 

hele opgaveprocessen, er forsøgt at skabe en arkiveringsstruktur hvor alle notater, udkast, 

lydoptagelser, mails, mv. er arkiveret, for at give mulighed for at gå tilbage og tjekke gyldigheden af 

denne data (dependability). Troværdigheden øges samtidig af at forskerne i studiet forsøger, at 

forholde sig så objektivt til data som muligt, og forsøger at lade sig påvirke så lidt som muligt af data, 

men det anerkendes samtidig, at det er svært ikke altid at lade sig påvirke, når man f.eks. sidder i 

en interviewsituation med højtprofilerede personer. Derfor har det været enormt vigtigt i 

analyseprocessen at forholde sig kritisk til data, fordi det er data som bygger på personernes 

subjektive holdninger. Troværdigheden forværres en smule af at studiets credibility er lav. Af 
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ressourcemæssige årsager har det ikke været muligt, at fremvise alle de fundne resultater til 

interviewpersonerne, som ville kunne have be- eller afkræftet disse. På baggrund af ovenstående 

parametre, vurderes studiets troværdighed til at være tilnærmelsesvis høj.  

I forhold til studiets autenticitet øges denne ved, at studiet har en høj grad af fairness. Det skyldes 

at der, som tidligere nævnt ift. det nuancerede billede, foretages interviews med personer fra 5 

forskellige perspektiver: regnskabsansvarlige, RU-medlemmer, revisorer, tilsynschef fra Erst og 

fagleder fra Dansk Industri, hvilket sørger for, at problemstillingen belyses mere repræsentativt fra 

flere perspektiver. I forhold til de øvrige kriterier for autenticitet vurderes det, at studiets formål ikke 

har været at forbedre, øge eller ændre interviewpersonernes kendskab til fænomenet, da det i høj 

grad er os som forskere, der er drevet af nysgerrighed, og gerne vil undersøge deres opfattelser og 

praktiske betydning til de nye EU-regler, og ikke belære dem omkring reglerne.  

Generelt vurderes det at studiet på baggrund af dette opnår en forholdsvis høj kvalitet, da der 

foretages mange interviews (21) med personer fra 5 forskellige synspunkter, hvilket ligeledes øger 

studiets generaliserbarhed. Derudover øges kvaliteten af, at studiet baseres på primær empiri, som 

er indsamlet specifikt til undersøgelsen og kommer fra kilder, som sidder med reglerne til dagligt, 

hvorfor det formodes at deres kendskab og udsagn om reglerne er gyldige. Det skal dog pointeres, 

at studiet og dets resultater udarbejdes i en periode, hvor reglerne er meget nye, og hvor dele af 

lovgivningen, f.eks. overgangsregler eller 70%-CAP’et, tidligst får en indvirkning fra 2020 (for 

selskaber som følger kalenderåret), hvorfor det kan være svært, at komme med lovens faktiske 

betydning allerede nu. 
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6. Teorigrundlag 

Det bør i dette afsnit fastslås, at studiet i høj grad bygger på indsamlet empiri via de foretagne 

interviews, hvorfor dette primært danner grundlaget for studiet. Det har været nødvendigt, eftersom 

studiet beskæftiger sig med betydningen af nye regler, hvorfor teorien til dette formål er begrænset. 

Dog har det, for at kunne analysere betydningen af begrænsningerne til NAS, været nødvendigt at 

skabe en forforståelse for de nye regler. Forforståelsen for de nye regler opnås gennem følgende: 

Revisorlov nr. 631 af 8. juni 2016, EU-forordning nr. 537/2014, Grønbogen – Revisionspolitik: Læren 

om krisen fra 2010, Konsekvensanalyse fra EU fra 2011, Uafhængighedsbekendtgørelse fra 17. juni 

2016 samt tilhørende vejledning fra 24. marts 2009, Retningslinjer for revisors etiske adfærd fra 

2014, og vejledninger fra Erst (senest opdateret maj 2018), som alle har bidraget til en forståelse af 

de nye regler og deres betydning. Forforståelsen omkring disse fremgår af studiets redegørende 

afsnit 7. Til dette er suppleret med teoretisk indblik og andres forståelse omkring betydningen af de 

nye regler, herunder særligt ”Ny revisorlovgivning 2016/2017 – De største ændringer”, hvilket 

ligeledes fremgår af redegørelsens afsnit 7. Den anvendte teori omkring revisors uafhængighed, 

inddrages eftersom redegørelsen senere vil vise, at uafhængighed netop var ét af formålene med 

EU-forordningen, og derfor kan teori om dette, give en forståelse for revisors uafhængighed. En del 

af studiet vil forsøge, at holde undersøgelsens resultater op imod formålet med begrænsningerne 

for at konkludere, hvorvidt udviklingen i praksis lever op til intentionerne. For at redegøre for 

formålene med EU-forordningen, for senere at kunne sammenholde disse med den begyndende 

praksis på området, tager studiet udgangspunkt i Grønbogen og Konsekvensanalysen, som begge 

foretager en oplistning af problemer, formål og løsninger, som EU mente der burde ske på 

revisionsområdet for PIE-selskaber. Sammenligner man dette studie med tidligere studier omkring 

revisors levering af NAS og revisors uafhængighed, er dette ofte mere kvantitative studier, hvor 

denne forskning ofte omhandler sammenhængen mellem revisors levering af NAS og 

uafhængigheden/revisionskvalitet, eller NAS og andre spillover-effekter. Det ses eksempelvis i et 

studie som: ”Non-audit services and auditor independence” af Divesh S. Sharma. I dette studie 

oplistes tidligere studier, der er lavet omkring forholdet mellem revisors levering af NAS og 

uafhængighed. Det fremgår af de oplistede studier, at det er en langt mere kvantitativ metode, der 

er anvendt i disse, og mange af disse studier forsøger at afdække, hvordan NAS kan true revisors 

uafhængighed, ved at undersøge NAS ift. revisionskvalitet (Sharma, 2014, s. 68). I disse studier 

tester man en afhængig variabel, f.eks. going concern, op imod forskellige uafhængige variable, som 

f.eks. NAS, audit fee, osv., og hvor studiet afslutter med at sige hvor signifikant forklaringsgrad, der 

er mellem de undersøgte variable. Det er en langt mere kvantitativ tilgang end dette studie vil 

anvende og har ikke samme formål, eftersom dette studie ønsker et mere beskrivende og nuanceret 

perspektiv af praksis og betydningen af begrænsningerne til NAS, fremfor forholdet mellem revisors 

levering af NAS og uafhængighed.
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7. Redegørelse for EU-forordningen 

7.1. Hvad var formålet med og baggrunden for EU-forordningen?  
Som det er nævnt i indledningen, åbnede EU-Kommissionen efter finanskrisen op for, hvorvidt de 

gældende lovrammer for revision var hensigtsmæssige og tilstrækkelige, og ønskede at drøfte 

revisionens rolle og omfang med det argument, at grundig revision er nøglen til at sikre tillid på 

markedet. Det at revisor underskrev blanke påtegninger, hvorefter bankerne kort tid efter led store 

tab eller gik konkurs, svækkede tilliden til revisor (Grønbogen, 2010, s. 3). I Grønbogen ønskede 

EU-Kommissionen, at indlede drøftelser omkring revisorernes rolle, ledelse og uafhængighed, 

tilsynet med revisorerne og sammensætningen af revisionsmarkedet, for at give sikkerhed for 

rigtigheden af selskabers økonomiske situationer, og mindske risikoen for fejlinformation 

(Grønbogen, 2010, s. 3). Drøftelserne havde særligt fokus på børsnoterede selskaber, eftersom 

disse gennem tiden har fået en større og større betydning og interesse for samfundet og deres 

mange interessenter, og derfor fandt EU det relevant, at der skulle ske en mere krævende og 

strengere ramme for revisionen af disse selskabers regnskaber (Konsekvensanalyse, 2011, s. 3). 

Efter Kommissionen tog initiativ til en undersøgelse af revisionsmarkedet med sin Grønbog, modtog 

de ca. 700 høringssvar fra en bred række interessenter, og EU udarbejdede herefter en 

Konsekvensanalyse i 2011, som skitserede problemer ved revisionen af PIE-selskaber, jf. tekstboks 

1.  

 

Et af de problemer EU skitserede var, at uafhængigheden hos revisor ikke blev sikret nok i en tid, 

hvor revision blot er en ud af mange ydelser, revisor kan levere til sin klient, og hvor revisor aktivt 

skal styre sine interessekonflikter, jf. ovenfor. Som det allerede er nævnt i indledningen, har der altid 

været en svær balancegang mellem revisors levering af NAS, såfremt revisor er valgt som 

selskabets eksterne revisor, da revisor her besidder en dobbeltrolle (Warming-Rasmussen & 

Heldbjerg, 2008). Det skyldes, at revisor ved sin levering af NAS, kan komme i en situation hvor 

han/hun f.eks. handler i en ledelsesrolle eller gennemgår sit eget arbejde, hvor der derfor opstår en 

interessekonflikt. Allerede i en artikel fra 1989 blev det forudset, at rådgivningsydelser ville udgøre 

en større andel af revisionshusenes omsætning end tidligere  (Andersen, 1989, s. 17), og i 1990’erne 

blev denne udvikling bekræftet (Wivel, Hansen, & Buhl, 1997, s. 4). I mange år har 

Tekstboks 1: Problemer v. revisionen for PIE-selskaber 
• Uoverensstemmelser mellem interessenternes forventning til revision, og det revisor rent 

faktisk udfører.  

• Uafhængigheden sikres ikke tilstrækkeligt i en tid hvor revision i praksis blot er én ud af 

mange kommercielle ydelser, samtidig med at klienterne er blevet for trygge ved deres 

revisor. 

• Markedskoncentrationen og manglende udbud gør at markedet er så polariseret, at PIE-

selskaber sjældent anvender andre end Big Four. 
Kilde: (Konsekvensanalyse, 2011, s. 3) 
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revisionsvirksomhederne således ekspanderet på rådgivningsmarkedet, så dette område i dag for 

Big Four udgør store selvstændige forretningsområder, jf. figur 1, og revision er således ikke den 

eneste ydelse revisor leverer, hvilket også understreges i Grønbogen. Udviklingen i 

revisionsbranchen har været præget af hård priskonkurrence på revisionsdelen, hvilket bl.a. er en 

årsag til, at Big Four har ekspanderet på rådgivningsmarkedet, og yder mere rådgivning til sine 

revisionsklienter, hvor de kæmper om de lukrative rådgivningshonorarer, som er mere indbringende 

end revisionshonorarerne (Kattrup, 2014, s. 9), (Andersen L. , 2018). Det bekræftes også i en 

Benchmarkundersøgelse fra 2013 hvor det blev fastslået, at revisorerne i Danmark underbød 

revisionen, for at få del i rådgivningsopgaver10. Et specifikt mål var derfor, at styrke revisors og 

revisionsfirmaers uafhængighed og professionelle skepsis i udførelsen af lovpligtig revision 

for virksomheder af interesse for offentligheden (specifikt mål 2), hvor et løsningsforslag bl.a. 

var oprettelse af rene revisionsfirmaer eller forbud mod revisors udførelse af alle eller visse NAS 

(Konsekvensanalyse, 2011, s. 5). Ligesom andre professionelle virksomheder, skal 

revisionsfirmaerne styre deres interessekonflikter. Revisorerne spiller en central rolle og er 

offentlighedens tillidsrepræsentant, og EU nævner at det derfor er vigtigt, at tage fat på de 

interessekonflikter, som bl.a. ses ved at revisorerne udnævnes og aflønnes af det reviderede 

selskab, at der er begrænset rotation, og at revisor leverer NAS (Grønbogen, 2010, s. 11). Det 

nævnes at det bør overvejes at indføre en obligatorisk firmarotation, for at klienter ikke gentagne 

gange vælger samme revisionsfirma, ligesom de ønskede at skærpe forbuddet mod, at 

revisionsfirmaer leverer tjenester udenfor revisionsområdet. Det blev yderligere påpeget, at der bør 

være en regelmæssig dialog mellem virksomhedens revisionsudvalg (RU) og den eksterne revisor, 

og at RU skal have en større rolle ift. tilsynet med revisors arbejde (Konsekvensanalyse, 2011, s. 6). 

Grunden til at EU havde dette formål var at sikre, at der skulle ske en samlet overensstemmelse, 

risikoovervågning og gennemgribende kontrol af selskabets regnskab, for at sikre revisors 

uafhængighed (Grønbogen, 2010, s. 8).  

Endnu et problem EU fremhævede i Grønbogen og Konsekvensanalysen er, at der i 

revisionsbranchen er opstået en markedskoncentration, hvor markedet er så polariseret, at det stort 

set altid er en af Big Four, der reviderer PIE-selskaberne i EU. Derudover så man at mange selskaber 

havde svært ved, at anvende andre revisorer end deres ”hus-revisor”, som man havde tryghed og 

tillid til, hvilket kan give nogle problematikker, når der indføres begrænsninger til revisors levering af 

NAS. Et specifikt mål var derfor, at forbedre markedsvilkårene for revision af virksomheder af 

interesse for offentligheden for at styrke revisionskvaliteten (specifikt mål 3, 

(Konsekvensanalyse, 2011)). Allerede i Grønbogen nævnte Kommissionen, hvordan Big Four målt 

på modtagne indtægter og honorar havde en markedsandel af børsnoterede selskaber svarende til 

over 90% i langt de fleste medlemsstater (Grønbogen, 2010, s. 16), ligesom konsekvensanalysen 

viste, at 85% af alle PIE-selskaber i EU anvendte Big Four (Konsekvensanalyse, 2011, s. 3). Tal fra 

                                                           
10 Kilde: https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Synlig%20kvalitet/KvalitetsNyt/Revisionshonorarer_under_pres - Besøgt d. 23.02.18. 

https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Synlig%20kvalitet/KvalitetsNyt/Revisionshonorarer_under_pres
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2015 viser at markedsandelen hos Big Four i Danmark (målt på omsætning) udgjorde 90% (EU-

Kommissionen, 2017, s. 8). Denne markedskoncentration er resultatet af, at der de sidste årtier er 

sket en konsolidering, hvor store revisionsfirmaer har vokset sig endnu større, hvilket har medført 

en skærpelse af konkurrencen på revisionsmarkedet (Grønbogen, 2010, s. 16). I Danmark skete der 

for alvor en koncentration i 1989-90, da flere store fusioner fandt sted, hvor markedet gik fra Big 8 til 

Big 6. Som en følge af denne koncentration kom der meget fokus på prisen, og mange selskaber 

efterspurgte billigere og billigere revisionsydelse (Wivel, Hansen, & Buhl, 1997, s. 2). Denne 

udvikling fortsatte i Danmark, hvor bl.a. KPMG og EY fusionerede11 og Arthur Andersen lukkede12, 

hvorfor revisionsmarkedet for børsnoterede selskaber i Danmark i dag domineres af Big Four: EY, 

PwC, KPMG og Deloitte. Grunden til EU’s formål omkring nedbrydelse af markedskoncentration 

skyldtes, at der forelå en risiko for at det kan skade investortilliden, hvis en af Big Four lukker, da EU 

nævnte at de har nået ”systemiske proportioner” (Grønbogen, 2010, s. 4). Her blev der ligeledes 

forslået en løsning omkring obligatorisk rotation af revisionsfirma efter en vis periode, hvilket er 

interessant at se, hvorvidt det spiller sig ud i praksis, når der samtidig sættes begrænsning til revisors 

levering af NAS, som medfører at selskaberne er tvunget til at anvende andre end ”hus-revisor” på 

nogle områder. 

Ovenstående problemer i branchen har ifølge EU betydet, at investorer og andre interessenter ikke 

uforbeholdent har kunne stole på revisors uafhængighed og kvaliteten af regnskabet, hvilket derfor 

netop har været formålet med den nye EU-forordning fra 2014; At sikre revisors uafhængighed og 

kvaliteten af regnskabet, således så kapitalmarkedet kan fungere optimalt (EU-forordning, 2014, s. 

1-8). På baggrund af ovenstående drøftelser, problemer og formål førte det til ændring af hidtil 

gældende EU-direktiv 2006/43/EF, til direktiv 2014/56/EU af 16. april 2014, og førte sammen med 

dette ændringsdirektiv til EU-forordning nr. 537 af 16. april 2014, gældende for PIE-selskaber 

(Kiertzner & Hoff, 2017, s. 17). Figur 6 giver et overblik over ovenstående.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Kilde: https://www.business.dk/raadgivning/ey-finansierer-fusion-med-kpmg - Besøgt d. 14.02.18. 
12 Kilde: https://www.business.dk/diverse/deloitte-bliver-danmarks-stoerste-revisor  - Besøgt d. 14.02.18. 

https://www.business.dk/raadgivning/ey-finansierer-fusion-med-kpmg
https://www.business.dk/diverse/deloitte-bliver-danmarks-stoerste-revisor
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Figur 6: Overblik over formål med og baggrund for EU-forordning 

 
Kilde: Egen tilvirkning, jf. afsnit 7.1 

 

De overvejelser man så i Grønbogen og Konsekvensanalysen, er således til en vis grad 

implementeret og indført i forordningen, f.eks. via indførelse af 70%-CAP’et, forbudslisten, krav om 

tvungen firmarotation, og øget tilsyn med revisor fra RU, som der redegøres yderligere for i afsnit 

7.3. Da hovedformålet med forordningen har været, at sikre revisors uafhængighed, vil der i 

nedenstående afsnit 7.2, blive redegjort for hvad der forstås ved revisors uafhængighed.   

Finanskrise 

•Banker led store tab/gik konkurs. 

•Revisor afgav i nogle af disse tilfælde blanke påtegninger. 

Grønbogen

•Svækket tillid til revisor EU-drøftelser. 

•Var daværende regulering passende? 

•Skitserer mulige problemer v. revision af PIE-selskaber.

•Stiller spørgsmål til høring omkring bl.a. revisors uafhængighed.

Konsekvens-
analysen

•700 høringssvar på spørgsmål stillet i Grønbogen.

•Skitsere problemer v. revision af PIE-selskaber:

•Forskel i interessenters forventning til revision og det faktisk udførte. 

•Revision blot én ud af mange ydelser fra revisor - sikres uafhængigheden? 

•Markedet er så polariseret, at man sjældent som PIE-selskab bruger andre 
end Big Four.

•Opstiller specifikke mål og løsningsforslag.

EU-forordningen 
nr. 537/2014

•Formål: Sikre revisors uafhængighed og styrke kvaliteten af regnskabet.

•Indførte begrænsninger til revisors levering af ikke-revisionsydelser.

•70%-CAP

•Forbudsydelser

•Øget tilsyn og godkendelse af ikke-revisionsydelser fra RU
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7.2. Hvad forstås ved revisors uafhængighed? 
Formålet med EU-forordningen var således, at øge tilliden til regnskabet ved at styrke revisors 

uafhængighed, og særligt for PIE-selskaber, da der her er mange interessenter, der spiller en stor 

rolle for samfundet. Revisor spiller en afgørende rolle, ved at have fået overdraget udførelsen af den 

lovpligtige revision, og denne overdragelse giver revisor en samfundsrolle (Grønbogen, 2010, s. 3). 

En stor del af formålet med revisors arbejde er derfor via erklæringer, at give brugere en højere grad 

af troværdighed og tillid end de ellers ville have, hvorfor revisor anses som offentlighedens 

tillidsrepræsentant (ved erklæringer med sikkerhed), jf. RL §16, stk. 1. Det indebærer, at revisor skal 

udføre opgaverne efter god revisorskik, udvise nøjagtighed og hurtighed ift. opgavens beskaffenhed. 

Ligesom god revisorskik jf. RL §16, stk. 1 indebærer, at revisor udviser professionel skepsis, 

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

ved udførelsen af opgaverne.  

For at der kan skabes denne tillid og troværdighed til revisors erklæringer, er det helt 

grundlæggende, at revisor er uafhængig af den person eller det selskab revisoren udtaler sig om. I 

den danske lovgivning fremgår der ikke direkte af loven en definition på, hvornår revisor er 

uafhængig, men der er i stedet defineret delelementer til uafhængigheden, som f.eks. økonomisk 

uafhængighed eller personlige relationer, som kan true revisors uafhængighed. Det skyldes, at den 

danske lovgivning omkring revisors uafhængighed, bygger på en principbaseret tilgang 

(Uafhængighedsvejledning, s. 2). Det betyder, at der ikke er en egentlig facitliste i loven med hvad 

revisor må, for at være uafhængig. Derimod opstilles rammerne for revisors uafhængighed, og 

hvornår der er trusler mod uafhængigheden. Kilder til revisors uafhængighed skal derfor findes i 

følgende:  

• Revisorlovens §24-26 

• Uafhængighedsbekendtgørelsen (Uaf.bek.), BEK nr. 735 af 17/06/2016. 

• Uafhængighedsvejledningen, version 1.0 fra marts 2009.  

• Retningslinjer for revisors etiske adfærd, 2014.  

Den principbaserede lovregulering ift. revisors uafhængighed ved erklæringer med sikkerhed, jf. RL 

§1, stk. 2, fremgår af RL §24, stk. 1. Denne fastslår at revisor, revisionsvirksomhed eller andre 

personer i revisionsvirksomheden ved udførelsen af erklæringer med sikkerhed skal være 

uafhængig. Det skal her bemærkes, at øvrige erklæringer uden sikkerhed eller til kundens eget brug, 

jf. RL §1, stk. 3, dermed ikke er omfattet af kravet i RL §24, stk. 1, omkring revisors uafhængighed. 

Hvorfor revisor ikke her skal være uafhængig, men dog eksplicit skal angive i erklæringen, hvis det 

ikke er tilfældet. RL§24, stk. 2 oplister enkelte situationer, hvor revisor ikke vil være uafhængig, og 

fremhæver dermed netop delelementer til revisors uafhængighed. Det drejer sig om tilfælde, jf. 

tekstboks 2.  
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Uaf.bek. §2-4 uddyber dette med specifikke ydelser, som kan true revisors uafhængighed. Her 

nævnes eksempelvis, at der altid foreligger en trussel mod revisors uafhængighed, hvis revisor er 

eller inden for de seneste 2 år har været ansat i en ledelsesfunktion i den virksomhed opgaven 

vedrører (Uaf.bek. §2, stk. 1, nr. 1), eller hvis revisor gennem tætte familiemæssige bånd er knyttet 

til personer opgaven vedrører (Uaf.bek. §2, stk. 1, nr. 6) (Uaf.bek, 2016).  

Hvor RL §24 kommer med kravet til revisors uafhængighed, fremgår det af generalklausulen i 

Uaf.bek. §1, stk. 1 at: ”revisor ikke må udføre erklæringer med sikkerhed, jf. RL §1, stk. 2, hvis der 

foreligger trusler, som kan vække tvivl om revisors uafhængighed hos en velinformeret tredjemand”. 

Det er dermed den bestemmelse som fastslår, at revisor ikke må påtage sig en erklæringsopgave 

med sikkerhed, når eller hvis uafhængigheden kan være truet. Uafhængighed kan ud fra denne 

bestemmelse og de Etiske retningslinjer både deles op i uafhængighed i opfattelse og i fremtoning, 

som begge skal være opfyldt, for at revisor er uafhængig, jf. tabel 4.   

Tabel 4: Definition af uafhængighed i opfattelse og fremtoning 

Independence of mind 
(uafhængighed i opfattelse), 

jf. Etiske retningslinjer 
290.6.a: 

 

Omhandler den uafhængighed som tillader at revisor kan udtrykke 
en konklusion, som ikke er påvirket af nogen indflydelse, som 
kompromitterer den professionelle dømmekraft, og tillader revisor 
at handle med integritet, objektivitet og professionel dømmekraft. 
Det handler med andre ord om, om revisor selv mener, at 
vedkommende er uafhængig. 

Independence of appearance 
(uafhængighed i fremtoning), 

jf. Etiske retningslinjer 
290.6.b: 

 

Omhandler den uafhængighed der er baseret på fakta og 
omstændigheder, som medfører, at en fornuftig og velinformeret 
tredjemand ikke ville konkludere, at revisors/revisionsfirmaets 
integritet, objektivitet eller professionelle skepsis er 
kompromitteret. Det handler med andre ord om, om en 
velinformeret tredjemand, ville vurdere revisor til at være 
uafhængig. 

Kilde: (Retningslinjer for revisors etiske adfærd, 2014, 290.6.a-b) 

Som en del af den vurdering revisor skal foretage, for at vurdere sin uafhængighed, indebærer det 

at revisor skal overveje om der er trusler, som kan påvirke uafhængigheden. Der findes trusler mod 

uafhængigheden, som aldrig kan afhjælpes, hvorfor revisor ved sådanne opgaver ikke kan påtage 

sig denne. Der findes dog også trusler som kan være uden betydning for en konkret opgave, og 

derfor afhjælpes og minimeres med sikkerhedsforanstaltninger, således så uafhængigheden 

alligevel er sikret (Uafhængighedsvejledning, 2009, s. 2-3). Truslerne mod revisors uafhængighed 

fremgår af de Etiske retningslinjer for revisorer, jf. tabel 5. 

Tekstboks 2: Delelementer til revisors uafhængighed, jf. RL§24, stk. 2 
”…hvis der foreligger 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 omhandler, som for en velinformeret 

tredjemand kan vække tvivl om uafhængigheden.” 
Kilde: (Revisorloven, 2016, §24, stk. 2) 
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 Tabel 5: Trusler mod revisors uafhængighed 

Trussel Forklaring Eksempel 

Egeninteresse (200.4) 

Omhandler at en økonomisk 
eller anden interesse vil påvirke 
revisors dømmekraft eller 
adfærd.  

Et medlem af erklæringsteamet har 
en direkte økonomisk interesse i en 
klient.  
 
Et revisionsfirma er blevet for 
afhængige af det samlede honorar 
fra en klient.  

Egenkontrol/selvrevision 
(200.5) 

Omhandler at revisor ikke på en 
passende måde vurderer 
resultaterne af en vurdering, 
aktivitet eller ydelse, som 
revisor selv har lavet eller en 
person fra revisors virksomhed. 
Altså hvis en tidligere vurdering 
skal vurderes igen af samme 
revisor.  

Et revisionsfirma har deltaget i 
design og implementering af interne 
kontrolsystemer, og skal herefter 
afgive en erklæring om disse 
systemers effektivitet.  
 
Et revisionsfirma leverer ydelser til en 
klient, der direkte påvirker indholdet i 
erklæringsopgaven med sikkerhed.  

Advokering (200.6) 

Omhandler at en revisor vil 
fremme en klients eller 
arbejdsgivers stilling så meget, 
at objektiviteten 
kompromitteres. 

Et revisionsfirma der styrker salget af 
aktier hos klienten.  
 
Revisor er partsrepræsentant for en 
klient i en retssag.  

Familiaritet (200.7) 

Omhandler at revisor grundet 
en langvarig eller tæt 
forbindelse til klient eller 
arbejdsgiver bliver for velvilligt 
overfor deres interesser eller 
deres arbejde.  

Et medlem af revisorteamet er i nær 
familie med et bestyrelsesmedlem.  
 
Partnere med længerevarende 
tilknytning til klienten.  

Intimidering (200.8) 

Omhandler når en revisor 
afskrækkes fra at være objektiv 
pga. faktisk eller fornemmet 
pres fra klienten.  

Et revisionsfirma hvor klienten truer 
med at opsige dem fra opgaven.  
 
Et revisionsfirma hvor klienten truer 
med at lægge sag an.  

Kilde: (Retningslinjer for revisors etiske adfærd, 2014, afsnit 100.12 og 200.3-200.8) 

Såfremt revisor vurderer, at truslerne ikke kan minimeres nok med brug af 

sikkerhedsforanstaltninger, er uafhængigheden så truet, at revisor ikke kan påtage sig opgaven, da 

det så vil kompromittere de grundlæggende etiske principper (IESBA, 2014, s. 7-8). 

Sikkerhedsforanstaltninger kan både deles op i dem revisor selv kan foretage i det konkrete miljø, 

f.eks. funktionsadskillelse mellem revision og rådgivning, uvildig gennemgang af arbejdet eller 

drøftelse af de etiske forhold med andre (IESBA, 2014, s. 19 (200.13), eller i de 

sikkerhedsforanstaltninger der er skabt via f.eks. lovgivning eller øvrig regulering. Netop her spiller 

den nye EU-forordning en rolle, eftersom den er med til at opstille nogle forhold, som kan minimere 

revisors trusler mod uafhængigheden, og den kommer med tilfælde, hvor truslerne er så høje, at det 

helt er udelukket at udføre bestemte ydelser, f.eks. med forbudslisten for specifikke NAS. Dermed 

er den nye EU-forordning med sine begrænsninger til NAS, og særligt forbudslisten, med til at gå 

væk fra den mere principbaserede definition af uafhængighed, ved at den specifikt oplister ydelser, 

som vil true revisors uafhængighed så meget, at de aldrig må udføres af GF-valgte revisor (ekstern 
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revisor) for et PIE-selskab. Særligt for PIE-selskaber gælder der derfor skærpede krav til revisors 

uafhængighed, som der vil blive redegjort for i afsnit 7.3.   

7.3. Hvordan skal begrænsningerne i EU-forordningen forstås?  
På baggrund af ønsket om en styrket uafhængighed for revisorer ifm. revision af PIE-selskaber, og 

efter diskussion via både Grønbogen og Konsekvensanalysen, blev EU-forordning nr. 537/2014 af 

16. april 2014 offentliggjort i EU-tidende d. 27. maj 2014. Her gælder efter de almindelige regler i 

EU, at den får virkning 2 år og 20 dage efter, hvilket vil sige 17. juni 2016 (Kiertzner & Hoff, 2017, s. 

23). Dermed har reglerne virkning for revision af regnskaber for PIE-selskaber, hvor regnskabsåret 

begynder d. 17. juni 2016 eller senere, hvorfor de for PIE-selskaber med regnskabsår som følger 

kalenderåret, var gældende fra 1. januar 2017. Som det fremgår af dette, er der her tale om en 

forordning, hvor der før i tiden med tidligere gældende lovgivning på området, har været tale om 

regulering via direktiver. Forskellen på den nye regulering og tidligere reguleringer på området er, at 

via en forordning gælder reglerne umiddelbart i alle medlemslande og kræver derfor ikke national 

implementering, som var tilfældet med direktivet, som ikke gjaldt direkte, og derfor skulle 

implementeres via national lovgivning (Kiertzner & Hoff, 2017, s. 23). Til trods for at forordningen er 

direkte gældende i medlemslandene, giver den mulighed for optioner som kan strammes eller 

lempes via national lovgivning, herunder f.eks. forbudsydelser, 70%-CAP samt firmarotation 

(Kiertzner & Hoff, 2017, s. 24-25). I en statusopgørelse fra Accountancy Europe fra december 2017 

fremgår det af bilag 13, at størstedelen af medlemslandene holder sig til forbudslisten for NAS, som 

den er i forordningen. Få medlemslande har tilføjet flere forbud til listen over forbudte NAS, f.eks. 

England, Frankrig og Rumænien. Derudover fremgår det af opgørelsen, at de fleste medlemslande 

har foretaget en minimumsimplementering (udnyttet lempende option i art. 5, stk. 3) ift. skatte- og 

vurderingsydelser, jf. bilag 14 (Europe, 2017). Det fremgår af den opdaterede rapport fra april 2018, 

at Rumænien efterfølgende har indført forbudslisten som den er i forordningen, uden yderligere 

stramninger, som opgørelsen i december viste (Europe, 2018).  

Såfremt lande indfører optioner, skal disse forstås ud fra territorialprincippet, således så de kun er 

gældende i det enkelte land, og det gør det derfor svært i koncernforhold, hvor der skal skelnes 

mellem de nationale regler (Kiertzner & Hoff, 2017, s. 31). Som det tidligere er nævnt i studiets 

afgrænsning, gælder EU-forordningen for udførelsen af lovpligtig revision og konsoliderede 

regnskaber for PIE-selskaber, regler for disse virksomheders organisation og udvælgelse af 

revisorer og revisionsfirmaer, jf. forordningens art. 2. Danmark har før i tiden været kendt for en 

udvidelse af PIE-definitionen via den tidligere RL §21, stk. 3. PIE-definitionen er nu redefineret i RL 

§1a, stk. 1, nr. 3. I tekstboks 3 fremgår både den tidligere og gamle definition.  
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Som det fremgår af tekstboks 3 udgår store virksomheder der ikke er børsnoterede, statslige 

aktieselskaber samt kommuner, regioner og kommunale fællesskaber af PIE-definitionen i den nye 

RL §1a, stk. 1, nr. 3, og disse vil dermed ikke længere være omfattet af den nye EU-forordning, som 

kun gælder for PIE-selskaber, jf. art. 2. Der er dog for offentlige virksomheder, indført regler af 

lignende karakter i Bek. om kommunal og regional revision (nr. 965), som blev indført i forlængelse 

af, at netop disse virksomheder, ikke længere var omfattet af PIE-definitionen (Kiertzner & Hoff, 

2017, s. 195). Dermed omfatter den nye PIE-definition børsnoterede selskaber, kreditinstitutter og 

forsikringsselskaber, hvor øvrige finansielle virksomheder udgår (Kiertzner & Hoff, 2017, s. 25). 

Eftersom studiet kun beskæftiger sig med den del af EU-forordningen, som sætter begrænsning til 

revisors levering af NAS, vil redegørelsen nedenfor ikke beskæftige sig med en fuld gennemgang af 

hele EU-forordningen, men afgrænse sig til kort at redegøre for de dele af forordningen i tekstboks 

4, som kommer med skærpelser, og særligt i afsnit 7.3.1-7.3.3 redegøre for de skærpelser, som 

relateres til NAS. Da forordningen som tidligere nævnt har optioner, som skal implementeres 

nationalt, og der ligeledes er indført ændringsdirektiv, er nogle skærpelser indført via RL. 

Tekstboks 3: PIE-definition efter gammel og ny RL 

Gammel definition, jf. RL §21, stk. 3: 

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

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

eller et EØS-land, 

2) statslige aktieselskaber, 

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

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

omfattet af lov om forsikringsformidling, og virksomheder, der er omfattet af kapitel 20 a 

(investeringsrådgivere) i lov om finansiel virksomhed, og 

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

følgende kriterier: 

a) En medarbejderstab på 2.500 personer, 

b) en balancesum på 5 mia. kr. eller 

c) en nettoomsætning på 5 mia. kr. 

 

Ny definition (gældende), jf. RL §1a, stk. 1, nr. 3: 

3) Virksomheder af interesse for offentligheden: 

a) Virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget 

til handel på et reguleret marked i et EU-land eller et EØS-land, og 

b) finansielle virksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra a, b og e, i lov om finansiel virksomhed. 
Kilde: RL §1a, stk. 1, nr. 3 og gammel RL §21, stk. 3 
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Ser man på skærpelserne i forordningen ovenfor og sammenholder det med revisors uafhængighed 

og trusler til denne (afsnit 7.2), er det klart at fornemme, at formålet med forordningen har været at 

sikre revisors uafhængighed. Det er således nogle sikkerhedsforanstaltninger, som er indført for 

PIE-selskaber, eftersom man har vurderet, at truslen mod revisors uafhængighed er for stor eller 

kræver yderligere sikkerhedsforanstaltninger, før ydelsen kan leveres. Eksempelvis ift. forbuddet 

mod specifikke NAS, som ikke længere er tilladt at ekstern revisor udfører. Det kan skyldes at der 

her er tale om en egenkontrol- eller advokeringstrussel (IESBA, 200.5-6), da revisor vil kunne komme 

ud for at skulle revidere sit eget rådgivningsarbejde eller repræsentere klienten, og det vil kunne 

Tekstboks 4: Udvalgte skærpelser i EU-forordningen og RL 

• Der indføres nye regler omkring rapportering i revisionspåtegningen, jf. art. 10 i 

forordningen. Bl.a. indføres der krav omkring rapportering af hvornår 

revisor/revisionsfirmaet er blevet udpeget som revisor, og det tidsrum de har 

varetaget opgaven uden afbrydelser, jf. art. 10, nr. 2, litra b, ligesom der indføres 

krav om en beskrivelse af KAM (Key Audit Matters), jf. art. 10, nr. 2, litra c.  

• Der indføres nye sanktionsmuligheder som gør det muligt at indbringe og 

sanktionere medlemmer af RU, bestyrelse eller PIE-selskabet, hvis ikke de lever 

op til de nye regler i EU-forordningen, jf. RL §44b.  

• Der indføres skærpelser til RU og de opgaver de har, samt overvågning af 

revisionen, jf. RL §31 og forordningens art. 5, stk. 4. Bl.a. skal RU fremover 

godkende og overvåge revisors levering af NAS, samt kontrollere og overvåge 

revisors uafhængighed, jf. RL §31, stk. 3, nr. 5. Dette redegøres der yderligere for 

i afsnit 7.3.1. 

• Der indføres krav om udbud af revisionsopgaven og firmarotation, jf. art. 17 i 

forordningen. Der er bl.a. indført en tvungen rotation af revisionsfirma, hvor 

hovedreglen er at revisionsfirmaet max. må være revisor i 10 år. Dog er det muligt 

for medlemslandene at forlænge denne periode til 20 år, hvis der foretages et 

udbud efter 10 år. Når revisionsfirmaet har nået den maksimale periode, skal de 

afstå fra revisionen i 4 år, men må dog gerne levere NAS i de 4 år. Denne 

skærpelse indføres dog med nogle overgangsregler. Hvis revisionsfirmaet har 

været valgt som revisor i mere end 20 år inden 16. juni 2016, skal revisor senest 

rotere i år 2020, mens revisionsfirmaer der har været revisorer i mellem 11-20 år, 

senest skal rotere i år 2023. Såfremt revisor har været valgt i 8-10 år, skulle der 

ske udbud/genvalg d. 16. juni 2016 (Kiertzner & Hoff, 2017, s. 67). Yderligere 

skærpes partnerrotation fra 2 til 3 års cooling-off, jf. art. 17.  

• Begrænsning til revisionshonorar. Der indføres i art. 4, stk. 2 et 70%-CAP over 

honorar som kommer fra NAS ift. det samlede revisionshonorar. Det redegøres 

der yderligere for i afsnit 7.3.2. Yderligere indføres der i art. 4, stk. 3 begrænsning 

til hvor stor andel (max. 15%) af revisionsfirmaets honorar, der må komme fra én 

klient.  

• Der indføres specifikke forbud mod revisors udførelse af NAS, jf. art. 5 i 

forordningen, som dog lempes via RL §24a. Dette redegøres der yderligere for i 

afsnit 7.3.3 
Kilde: (EU-forordning, 2014), (Revisorloven, 2016) 
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påvirke uafhængigheden. Her er det vurderet, at truslen ved levering af netop disse NAS er så høje, 

at ingen sikkerhedsforanstaltninger vil kunne minimere truslerne. På samme måde kan man se at 

firmarotationen kan være indført, da truslen om familiaritet (IESBA, 200.7) kan påvirke 

uafhængigheden, og her har man vurderet, at en sikkerhedsforanstaltning om at skifte revisor min. 

hvert 20. år, er med til at minimere denne trussel til et acceptabelt niveau. På samme måde med 

70% CAP’et, hvor man har indført en begrænsning, som kan være med til at sikre, at truslen omkring 

intimidering (IESBA, 200.8) og egeninteresse (IESBA, 200.4) ikke bliver for stor og påvirker revisors 

uafhængighed. Ved at sætte denne begrænsning sikrer man, at revisor på den lovpligtige revision, 

ikke bliver for afhængig af et honorar på rådgivningsdelen, og dermed i situationer vil kunne lade sig 

intimidere eller have egeninteresser i klienten ift. den lovpligtige revision.  

Som det fremgår af studiets problemformulering beskæftiger denne sig med betydningen af den nye 

EU-forordning ift. begrænsningerne til NAS, hvorfor det hovedsageligt er EU-forordningens art. 4, 

stk. 2 (70% CAP) og 5 (forbudsydelser), der arbejdes med i dette studie. Dog kan man som det 

fremgår af skærpelserne tekstboks 4 ligeledes se, at RU fremover også får en større betydning ift. 

NAS, da de nu skal godkende revisors levering af NAS, samt aktivt tage stilling til revisors 

uafhængighed. Derfor redegøres der i afsnit 7.3.1-7.3.3 for RU’s ansvar og opgaver, 70%-CAP’et 

samt forbudslisten. 

7.3.1. Skærpelser til revisionsudvalget 

Kravene til PIE-selskabers RU findes dels i EU-forordningen, EU-direktivet og primært i RL §31. 

Reglerne omkring etablering af RU blev indført med RL i 2008, og med de nye regler er det blevet 

et krav, at alle PIE-selskaber etablerer et RU, jf. RL §31, stk. 1. Dog kan små PIE-selskaber undtages 

fra kravet om etablering af RU, jf. RL §31, stk. 5-7. RU fungerer som et 

underudvalg/bestyrelsesudvalg, og skal forberede opgavevaretagelsen inden det forelægges for 

bestyrelsen. Et RU’s overordnede formål er, at overvåge regnskabsaflæggelsesproceduren og den 

eksterne revisors arbejde, samt overvåge selskabets interne kontroller og risikostyring, jf. RL §31. 

Det fremgår af RL §31, stk. 1, at: ”udvalget består af medlemmer af virksomhedens bestyrelse, 

tilsynsråd eller af personer, der er valgt på virksomhedens generalforsamling eller tilsvarende organ 

som medlem af udvalget”.  Det er her efter de nye regler muligt, at medlemmer af RU, udover 

bestyrelsen eller tilsynsråd, kan bestå af personer, som ikke er en del af bestyrelsen eller 

tilsynsorganet, og i stedet er valgt direkte til udvalget via selskabets generalforsamling, hvor disse 

har det samme ansvar som personer i bestyrelsen, jf. RL §31, stk. 2. I forhold til sammensætningen 

af udvalgets medlemmer kræves det at flertallet af disse, også formanden, skal være uafhængige. 

Det gælder dog ikke, hvis udvalget udelukkende består af medlemmer af virksomhedens bestyrelse 

eller tilsynsråd. Derudover skal min. 1 medlem af RU have kompetencer indenfor regnskab eller 

revision, jf. RL §31, stk. 1, 4. pkt.  

Tekstboks 5 gengiver RL §31, stk. 3, som kommer med RU’s opgaver.  
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Erst har netop i forbindelse med de nye opgaver for RU udarbejdet en vejledning: ”Vejledning om 

revisionsudvalg”, fra februar 2018 og opdateret maj 2018, hvor udvalgets opgaver mv., gennemgås 

og forklares (Vejledning RU, 2018). Som det fremgår af tekstboks 5, er det udvalgets opgave at 

kontrollere og overvåge revisors uafhængighed (nr. 5), og her er kravene til revisors uafhængighed 

ændret og skærpet, bl.a. med forbudslisten og 70%-CAP’et. Yderligere tilføjer bestemmelsen, jf. art. 

5, stk. 4, at udvalget skal godkende revisors levering af andre ydelser end revision, og dermed 

særligt være opmærksomme på art. 4 og 5 i forordningen, som sætter begrænsning til revisors 

levering af NAS. Det var dermed EU’s intention, at indføre styrkelse af revisionsudvalgets rolle ift. 

tilsynet med revisorernes arbejde, for at styre revisors egeninteresse og opnå øget uafhængighed 

(Konsekvensanalyse, 2011, s. 6). Udvalget skal dermed godkende revisors og dennes netværks 

levering af NAS, ligesom de skal være opmærksomme på om ydelsen står på forbudslisten og er 

helt forbudt. Derudover skal de udarbejde retningslinjer for revisors udførelse af skatte- og 

vurderingsydelser, der er tilladt efter RL (Vejledning RU, 2018, s. 22). Revisor skal, jf. forordningens 

art. 6, dokumentere og vurdere, at kravene for uafhængighed er opfyldt, bl.a. reglerne omkring 

honorarstørrelse og 70%-CAP (art. 4), udførelsen af forbudsydelser (art. 5), og regler omkring 

firmarotation (art. 17), og her skal udvalget min. 1 gang årligt modtage bekræftelse i 

revisionsprotokollatet fra revisor om uafhængigheden, som udvalget aktivt skal tage stilling til. 

Udover revisors opgave i at dokumentere og vurdere ovenstående, er det omvendt også udvalgets 

opgave, at kontrollere at revisor overholder begrænsningerne. Ifølge kravene har udvalget stadig til 

opgave at indstille valg af revisor til bestyrelsen, og forordningen kommer nu med nærmere krav 

omkring udvælgelsesproceduren (nr. 6). Bl.a. indføres krav omkring at forlængelse med samme 

Tekstboks 5: Revisionsudvalgets opgaver, jf. RL §31, stk. 3 
Revisionsudvalgets opgaver skal i det mindste bestå af følgende: 

1) At underrette det samlede øverste ledelsesorgan om resultatet af den lovpligtige revision, 

herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, 

2) at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen og fremsætte henstillinger eller forslag til at 

sikre integriteten, 

3) at overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem, eventuelle interne revision og 

risikostyringssystemer fungerer effektivt med hensyn til regnskabsaflæggelsen i 

virksomheden, uden at krænke dens uafhængighed, 

4) at overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v., idet der tages hensyn til resultatet 

af seneste kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden, 

5) at kontrollere og overvåge revisors uafhængighed i overensstemmelse med §§ 24-24 c samt 

artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 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, og  

6) at være ansvarlig for proceduren for udvælgelse og indstilling af revisor til valg i 

overensstemmelse med artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for 

offentligheden. 

Kilde: (Revisorloven, 2016, RL §31, stk. 3) 
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revisor i en periode på over 10 år, kun kan ske hvis man har afholdt et udbud, og at der maksimalt 

kan forlænges til 20 år med samme revisor (den tidligere omtalte firmarotation). Opgaven omkring 

indstilling og udvælgelse af revisor, kan efter de nye regler dog varetages af et såkaldt 

nomineringsudvalg, jf. RL §31, stk. 4. Der har efter forordningens art. 5, stk. 4, været tvivl omkring 

hvorvidt RU skal godkende NAS til både datter- og modervirksomheder, og Kommissionen har ikke 

taget stilling til dette endnu, hvorfor Erst i deres vejledning til RU har meldt ud, at det er nok, hvis RU 

godkender NAS og udarbejder retningslinjer for tilladte skatte- og vurderingsydelser til virksomheden 

selv, altså den reviderede virksomhed. De tilføjer dog, at levering af NAS til både moder- og 

dattervirksomhed, skal indgå i den samlede vurdering og overvågning af revisors uafhængighed 

(Vejledning RU, 2018, s. 23).  

Udover udvalgets nye opgaver vil der efter de nye regler også blive ført tilsyn med medlemmer af 

bestyrelsen, direktionen eller RU, for at sikre at de overholder ovenstående pligter, jf. RL §32, stk. 

3. Dette tilsyn varetages af Erst, jf. RL §37. Overtrædelse af reglerne kan medføre en påtale, påbyde 

at en overtrædelse bringes til ophør eller indbringe medlemmerne for Revisornævnet, jf. RL §40. 

Såfremt de indbringes for Revisornævnet har nævnet mulighed for at udstede bøde på max. kr. 

300.000, advarsel eller forbud mod at være medlem i PIE-selskabets organer i op til 3 år, jf. RL §44b. 

Der pålægges dermed som noget nyt, også RU et disciplinæransvar. De kan således blive idømt 

efter et ansvar på samme måde som revisor kan, såfremt revisor ikke udviser god revisorskik 

(Langsted, Andersen, & Kiertzner, 2013, s. 473). RU har efter den nye regulering fået pålagt nye 

opgaver, og det er som nævnt vigtigt, at de bl.a. overvejer hvor stor en andel NAS udgør af det 

samlede revisionshonorar (art. 4, stk. 2), og at de kontrollerer om revisor leverer forbudsydelser (art. 

5), som der redegøres for i følgende afsnit.    

7.3.2. EU-forordningens artikel 4, stk. 2: 70%-CAP’et 

Tilbage i 2010 da EU-Kommissionen kom med Grønbogen og satte spørgsmålstegn ved revisors 

uafhængighed, var det et ønske at undersøge muligheden for at oprette rene revisionsfirmaer, og 

skærpe forbuddet mod, at revisionsfirmaer leverer tjenester udenfor revisionsområdet (Grønbogen, 

2010, s. 12). Resultatet af undersøgelserne og overvejelserne omkring dette fremgår af 

forordningens art. 4, stk. 2 som gengives i tekstboks 6.   

 

Tekstboks 6: EU-forordningens art. 4, stk. 2 
”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 ikkerevisionsydelser end de i denne forordnings artikel 5, stk. 1, omhandlede, 

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.” 
Kilde: (EU-forordning, 2014, art. 4, stk. 2) 
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Denne kommer med en begrænsning til revisors levering af NAS da den indfører, at ekstern 

revisor/revisionsfirma hos en klient, dens modervirksomhed eller datterselskaber, ikke må udføre 

tilladte NAS (dem der ikke står i art. 5) for mere end 70% af det samlede revisionshonorar i en 

periode på 3 eller flere følgende regnskabsår. Her kommer en begrænsning til ekstern 

revisors/revisionsfirmas levering af NAS, og det skal her bemærkes, at denne ikke går på 

netværksfirmaer, men kun revisionsfirmaet, der reviderer det pågældende PIE-selskab. 

Netværksreglen står defineret i uaf.bek. §7, jf. tekstboks 7.  

 

Dvs. at hvis PwC Danmark reviderer et PIE-selskab, begrænses NAS (som ikke er et forbud eller 

erklæring krævet ved lov), som leveres til det reviderede selskab, dets moder- og 

dattervirksomheder, både indenfor og udenfor EU, til maksimalt at udgøre 70% af 

revisionshonoraret, men ikke hvad eksempelvis PwC Frankrig leverer til det danske PIE-selskab.  

Når man skal beregne om man overholder det såkaldte 70%-CAP, tages der først og fremmest 

udgangspunkt i revisionshonoraret (honorar fra lovpligtig revision), som har været ydet af samme 

revisionsfirma de sidste 3 år. Som det fremgår af art. 4, stk. 2 er det revisionshonoraret for den 

reviderede virksomhed, og når det er relevant, dens modervirksomhed, dattervirksomheder og det 

konsoliderede regnskab. Der har dog været fortolkningsspørgsmål omkring, hvorvidt 

begrænsningen omfatter den reviderede virksomhed alene, eller også dens moder- og 

dattervirksomheder. Ser man i Erst’s vejledning, fremgår det, at de tager afsæt i, at det både er 

revisionshonorar fra revisionskunden, dens moder- og dattervirksomhed (Vejledning RU, 2018, s. 

21), ligesom dette bekræftes af Kiertzner & Hoff, 2017, s. 71.  

Dermed opgøres der et 3-års gennemsnit af revisionshonoraret for den reviderede virksomhed, samt 

dens moder- og dattervirksomhed:  

 

Dette gennemsnit skal anvendes som nævner ved beregningen af om rådgivningsandelen i år 4 

holder sig under 70%-CAP’et. Herefter tages der udgangspunkt i følgende formel:  

 

Tekstboks 7: Netværksdefinition, jf. uaf.bek. §7 
”Ved et netværk forstås en større struktur, 

1) der tager sigte på samarbejde, og som en revisor eller en revisionsvirksomhed deltager i, og 

2) som klart tager sigte på overskuds- eller omkostningsdeling eller har fælles ejerskab, kontrol 

eller ledelse, fælles kvalitetspolitik- og procedurer, en fælles forretningsstrategi, anvender et 

fælles firmanavn, eller er fælles om en betydelig del af de faglige ressourcer.” 
Kilde: (Uaf.bek., 2016, §7) 

3 års gennemsnit af revisionshonorar =
Honorar for lovpligtig revision år 1 + år 2 + år 3

3
 

 

70% CAP >
Honorar for andre rådgivningsydelser (NAS) end forbudsydelser i art.  5, i år 4

Gennemsnit af honorar for lovpligtig revision over 3 år
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Det vil være forskelligt hvorvidt erklæringer med sikkerhed indgår i beregningen, alt efter om disse 

er krævet ved lov eller ej. Såfremt disse ikke er krævet ved lov skal de indgå i tælleren som NAS, jf. 

art. 4, stk. 2, og modsat hvis de er krævet ved lov, kommer de hverken til at indgå i tæller eller 

nævner, f.eks. erklæringer krævet efter selskabsloven. Yderligere skal det pointeres, at der af Erst 

opdaterede vejledning til RU kan opstå tvivl, vedr. hvorvidt nævneren består af honorar for lovpligtig 

revision med eller uden honorarer for NAS. Erst er gjort opmærksom på denne tvivl, jf. mail af 6. maj 

2018 (bilag 15). I svaret på denne mail bekræftes det, at det er gennemsnittet af det ”rene” honorar 

for lovpligtig revision der skal være nævner i beregningen, og tvivlen opstår fordi fodnote 1 både 

referer til kolonnerne: ”Revisionshonorar (A)” og ”Totalt honorar for ikke-revisionsydelser (IRY)”. Det 

erkendes samtidig, at det kunne fremgå mere præcist af vejledning ved en opdeling i 2 fodnoter. 

Formålet med fodnoten var ifølge Erst at udtrykke, at honorarerne kun omfatter honorarer til revisor 

for den reviderede virksomhed, og ikke dennes netværk (Vejledning RU, Bilag, s. 8).  

Eftersom der tages et gennemsnit af 3 år, vil revisionskunder med regnskabsår der følger almindeligt 

kalenderår, først blive påvirket af CAP’et i år 2020, da begrænsningen vil bygge på et gennemsnit 

af 2017, 2018 og 2019. Der skal dog leveres NAS 3 år i træk af samme revisionsfirma, før en 

eventuel begrænsning vil påvirke PIE-selskabet. Eftersom der i art. 4, stk. 2 står: ”I en periode på 3 

eller flere på hinanden følgende regnskabsår udfører andre ikkerevisionsydelser”, betyder dette at 

hvis et selskab 1 år ikke modtager NAS, bliver CAP’et nulstillet og starter på ny året efter (Kiertzner 

& Hoff, 2017, s. 70), (Vejledning RU, Bilag, s. 8). Nedenfor er udarbejdet et eksempel for at illustrere, 

dels hvad der skal indgå i beregningen af CAP’et, men også hvordan det beregnes, jf. tabel 6.  

Tabel 6: Eksempel på beregning af 70%-CAP for PIE-selskab i år 2020 

  Honorar Revisionshonorar NAS-honorar 

Lovpligtig revision af årsregnskab (konstant 5 år) 300.000 300.000 
 

Assistance m. skatteblanketter til spansk datterselskab 10.000  10.000 

Udarbejdelse af TP-dokumentation 40.000 
 

40.000 

Rådgivning om skattesag for moderselskab 250.000 
 

250.000 

Rådgivning til moderselskab ydet af tysk netværksfirma 10.000 
  

Revision til datterselskab ydet af svensk netværksfirma 40.000 
  

Selskabsretlig erklæring, vurderingsberetning 5.000 
  

Total 655.000 300.000 300.000     
Beregning af NAS-andel 2020, i % 100% 

Tilladt rådgivning, 70% af revisionshonorar 210.000 

Rådgivning som overskrider 70%-CAP 90.000 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af eksemplet vil begrænsningen begrænse selskabet i år 2020, eftersom NAS 

andelen af det lovpligtige revisionshonorar overstiger 70%. Selskabet modtager NAS for kr. 90.000 

for meget, eftersom den tilladte andel er kr. 210.000. EU-forordningen giver dog de enkelte 

medlemslande mulighed for, at kunne dispensere fra begrænsningen i op til 2 år. Denne option har 

Danmark udnyttet i RL §24b, hvor der kan gives dispensation i op til 1 år, såfremt helt ekstraordinære 

forhold taler for det. Udover at indføre volumenbegrænsning til revisors levering af NAS, er der som 
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tidligere nævnt, ligeledes indført specifikke forbud med levering af NAS, jf. forordningens art. 5. Dette 

redegøres der for i nedenstående afsnit.  

7.3.3. EU-forordningens artikel 5: Forbud mod udførelse af NAS 

Som det tidligere er nævnt, ønskede EU-Kommissionen tilbage i Grønbogen, at der skulle indføres 

et totalt forbud mod, at revisor også kunne udføre NAS for revisionsklienten. Helt så vidt er det dog 

ikke endt, jf. tekstboks 8, som gengiver rækkevidden art. 5, stk. 1, 1. del.  

 

EU har således i stedet indført en forbudsliste, som positivt oplister NAS, som det er eller kan være 

forbudt at udføre, såfremt revisor også reviderer klienten, da truslen om selvrevision og advokering 

er vurderet så høj, at ingen sikkerhedsforanstaltninger kan minimere denne. I bilag 16 gengives art. 

5, stk. 1 i sin fulde ordlyd med alle forbudsydelser. Det fremgår heraf, at bl.a. skatteydelser relateret 

til lønskat, bogføring og udarbejdelse af bogholderi og regnskaber, samt ydelser i forbindelse med 

lønninger, alle er forbud efter art. 5, stk. 1. 

Det fremgår af art. 5, stk. 1, at forbuddet mod levering af NAS gælder for revisor og revisionsfirma 

til den reviderede virksomhed, dens modervirksomhed og de af den reviderede virksomheds 

kontrollerede datterselskaber, som er beliggende i EU/EØS. Som det fremgår af art. 5, stk. 1, pkt. a, 

gælder forbudslisten og forbuddet mod udførelsen af disse NAS i den periode, som er mellem 

begyndelsen af den reviderede periode, og til der afgives en revisionspåtegning. For ydelser nævnt 

i litra e (assistance ifm. udformning og implementering af interne kontroller og regnskabssystemer, 

rettet via Berigtigelse af 11. juni 2014) gælder forbuddet yderligere det regnskabsår, der ligger før 

den periode som er nævnt ovenfor (Kiertzner & Hoff, 2017, s. 38). Dvs. at hvis der er tale om 

forbudsydelser, udover litra e, og revisor reviderer virksomheden i regnskabsåret 2017 og afgiver 

påtegning d. 12. marts 2018, så må revisor ikke udføre disse forbudsydelser i hele år 2017 og indtil 

12. marts 2018. Såfremt det havde været assistance til implementering af f.eks. et nyt 

regnskabssystem (litra e), måtte revisor ikke udføre denne form for ydelser i hele år 2016, 2017 og 

indtil påtegning afgives 12. marts 2018. Der er altså ift. denne type ydelser en såkaldt cooling-in 

periode på yderligere 1 regnskabsår.  

Som udgangspunkt må en revisor, der foretager den lovpligtige revision, dermed ikke udføre alle de 

nævnte ydelser i bilag 16 for et PIE-selskab. I forhold til rækkevidden af forbudslisten fremgår det, 

Tekstboks 8: EU-forordningens art. 5, stk. 1, 1. del 
”En revisor eller et revisionsfirma, der udfører den lovpligtige revision af en virksomhed af interesse 

for offentligheden, eller ethvert medlem af netværket, som revisoren eller revisionsfirmaet tilhører, må 
ikke direkte eller indirekte udføre forbudte ikkerevisionsydelser for den reviderede virksomhed, 

dennes modervirksomhed eller de af denne kontrollerede virksomheder i Unionen i: 
a) den periode, der ligger imellem begyndelsen af den reviderede periode og afgivelsen af 

revisionspåtegningen, og 
b) det regnskabsår, der ligger umiddelbart før den periode, der er omhandlet i litra a), for så vidt angår 

de ydelser, der er omhandlet i andet afsnit, litra g).” 
Kilde: (EU-forordning, 2014, art. 5, stk. 1) 
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at forbuddet både gælder for revisor/revisionsfirma, der udfører den lovpligtige revision af PIE-

selskabet, men også ethvert medlem af netværket som revisoren/revisionsfirmaet tilhører, jf. 

tekstboks 7. Hvor begrænsningen på 70% i art. 4, stk. 2, ser bort fra netværksfirmaer, indgår 

netværksfirmaers levering af forbudsydelser til PIE-selskabet i art. 5. Dvs. at hvis Deloitte i Danmark 

reviderer et dansk PIE-selskab, der har nogle tilhørende europæiske datterselskaber, gælder 

forbudsydelserne både for Deloitte i Danmark, men også for Deloitte i øvrige EU-lande, da disse vil 

være omfattet af netværksreglen. Såfremt der er tale om et netværksfirma, og revisor leverer NAS 

til et datterselskab udenfor EU, og der er tale om ydelser, hvor truslen er særlig høj 

(regnskabsassistance, ledelsesbeslutninger eller implementering af interne kontroller eller 

regnskabssystemer), vil forbuddet også kunne komme på tale globalt og gælde i et tredjeland, hvis 

revisor vurderer, at uafhængigheden bringes i fare, jf. art. 5, stk. 5. Det er således koncernrevisor i 

Danmark, der skal vurdere om netværksrevisors udførelse af forbudte ydelser til en 

dattervirksomhed i et tredjeland, er en trussel mod uafhængigheden og kræver 

sikkerhedsforanstaltninger (Vejledning, 2017, s. 8). 

Udover at forbudslisten gælder for hele netværket ved levering af NAS til selskaber indenfor EU, har 

EU med bestemmelsen givet mulighed for, at medlemsstaterne kan indføre optioner, således så 

revisor under nogle bestemte betingelser, alligevel kan få lov til at udføre nogle af forbudsydelserne. 

Som det fremgår af bilag 14 med opgørelsen fra Accountancy Europe, har stort set alle lande 

implementeret den lempende option med skatte- og vurderingsydelser. Omvendt kan 

medlemslandene også forbyde andre ydelser end de anførte, og dermed stramme yderligere. Det 

fremgår af forordningens art. 5, stk. 2-3. Det betyder, at optionerne modsat forbuddene skal forstås 

territorialt. Det betyder, at selvom der er implementeret en forordning, som gælder direkte i 

medlemslandene, vil optionerne i denne medføre, at der stadig er forskel fra medlemsland til 

medlemsland ift. hvordan reglerne er gældende, hvorfor det kan være kompliceret og komplekst for 

både revisorer, PIE-selskaber og RU-medlemmer, at afgøre hvordan reglerne i et enkelt land er 

gældende. Eksempelvis hvis et dansk PIE-selskab har et spansk datterselskab, kan 

datterselskabets revisor benytte de spanske optioner ift. datterselskabet, uanset den danske 

lovgivning. Hvis der f.eks. er en skattemæssig ydelse, som ikke er tilladt i Spanien, men er tilladt i 

Danmark, kan revisor i det spanske datterselskab, ikke bruge de danske optioner i det spanske 

datterselskab, men skal holde sig til de spanske (Kiertzner & Hoff, 2017, s. 61). Det bemærkes i 

bilag 16 med art. 5, stk. 1, at enkelte dele af denne er markeret med grøn og fed. Det skyldes, at det 

er disse optioner, Danmark har udnyttet efter forordningens art. 5, stk. 3, selvom de oprindeligt 

fremgår som forbudsydelser. Det fremgår af RL §24a, hvor optionen udnyttes. Dog indføres optionen 

”Ydelse af skatterådgivning” med en begrænsning, så det kun er tilladt at yde skatterådgivning 

omkring skattelovgivning, jf. RL §24a, nr. 1, litra d. RL §24a gengives i tekstboks 9.   
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Såfremt revisor reviderer klienten må netop disse NAS alligevel udføres for revisionsklienten i 

Danmark. Det skal dog bemærkes, at revisor i tilfælde af udførelsen af de alligevel tilladte NAS, skal 

opfylde kravene i RL §24a, stk. 2, jf. art. 5, stk. 3, pkt. a-c. Det vil sige, at for at revisor kan udføre 

de alligevel tilladte NAS for danske selskaber, er det et krav, at det ikke har indvirkning eller har 

ubetydelig indvirkning, hver for sig eller samlet, på de reviderede regnskaber, ligesom skønnet over 

indvirkningen skal være veldokumenteret og forklaret i revisionsprotokollen, og revisor skal 

efterkomme uafhængighedsprincipperne i direktiv 2006/43/EF.  

Særligt i forbindelse med forordningens art. 5, har denne givet anledning til en del fortolknings- og 

tvivlsspørgsmål. Det fremgår bl.a. af Kiertzner & Hoff, 2017, kapitel 1.2, at udover at forordningen 

lægger op til fortolkning, gør den danske oversættelse det heller ikke lettere for brugerne. Bl.a. 

fremhæves art. 5, stk. 1 (2. del), litra b, som i den danske version er oversat til ydelser, der har 

indflydelse på den reviderede virksomheds ledelse eller beslutningstagen. Det kan let misforstås, da 

alle ydelser i en eller anden grad vil have indflydelse på ledelsesbeslutninger. En mere retvisende 

oversættelse kunne, ifølge Lars Kiertzner og Niklas Hoff, være ”deltagelse i” fremfor ”indflydelse på”. 

Et andet eksempel Kiertzner og Hoff også fremhæver, er den danske oversættelse af artiklens litra 

g, som oversættes til juridiske ydelser bl.a. ifm. generel rådgivning. Her mener forfatterne også, at 

oversættelsen er mangelfuld og upræcis og kræver rigtig meget fortolkning, da generel, juridisk 

rådgivning er et vidt begreb, og kan medføre at nogle tænker, at man er afskåret helt fra et modtage 

rådgivning omkring enhver juridisk fortolkning og lovgivning (Kiertzner & Hoff, 2017, s. 34-41).  

For at præcisere de udnyttede optioner i den danske RL §24a, har Erst udarbejdet og udsendt en 

vejledning i november 2017, ”Vejledning om tilladte skatte- og vurderingsydelser til revisionskunder 

af interesse for offentligheden”. At der kommer en vejledning på området er også udtryk for, at der 

har hersket tvivl omkring fortolkningen og anvendelsen af EU-forordningens optioner implementeret 

i dansk lovgivning (Kiertzner & Hoff, 2017, s. 24). Formålet med vejledningen har været at foretage 

en nærmere afgrænsning af de tilladte NAS efter RL §24a, hvor Danmark har udnyttet den lempende 

option i forordningens art. 5, stk. 3. Formålet med vejledningen er, at komme med en vejledende 

fortolkning af optionerne, og derfor vil den løbende kunne opdateres efterhånden, som der foreligger 

Tekstboks 9: Udnyttelse af option, jf. RL §24a, jf. art. 5, stk. 3 
”Uanset artikel 5, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 

2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden kan en revisor eller 

revisionsvirksomhed, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden, udføre følgende 

opgaver for revisionskunden og dens moder- og dattervirksomheder: 

1) Skatteydelser relateret til 

a) udarbejdelse af skatteblanketter, 

b) udpegelse af offentlige tilskud og skatteincitamenter, 

c) bistand i forbindelse med skattekontroller, og 

d) skatterådgivning om anvendelse af skattelovgivningen og 

2) vurderingsydelser, herunder vurderinger i forbindelse med aktuarydelser og støtte til retssager.” 
Kilde: (Revisorloven, 2016, RL§ 24a) 
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nærmere praksis og fortolkninger på området (Vejledning, 2017, s. 4). Vejledningen gennemgår de 

tilladte ydelser, og kommer med forklaringer og definitioner på de forskellige typer af ydelser. 

Derudover har vejledningen udarbejdet tabeller for hver af de tilladte ydelser, som viser hvad der 

som udgangspunkt er tilladt, at revisor yder rådgivning om, og hvad der som udgangspunkt ikke er 

tilladt, at revisor yder rådgivning om. Det er et gennemgående indtryk, at vejledningen tillader 

ydelser, såfremt det er situationer hvor revisor oplyser om faktiske forhold eller assisterer med at 

afdække forskellige muligheder og alternativer. Mens det som udgangspunkt ikke er tilladt, hvis 

revisor på eget initiativ rådgiver om ændringer, der kan spille en rolle for virksomhedens 

beslutningstagen, har en forsvarende eller advokerende rolle, agerer på revisionskundens vegne 

eller træffer betydelige vurderinger for virksomheden. Det fremgår af vejledningen, at det er en svær 

balance mellem hvad der vil være tilladt, og hvad der ikke vil være tilladt. Et konkret eksempel på 

balancegangen ses i nedenstående eksempel omkring revisors levering af skatterådgivning om 

Transfer Pricing (TP) ifm. prisfastsættelsespolitikker, jf. tekstboks 10.  

 

Det er dermed en svær balance mellem hvornår en ydelse vil være tilladt efter optionen i RL §24a, 

og hvornår modsatte vil være gældende. Yderligere kan det i tilfælde være svært, at sondre mellem 

hvornår noget udgør en egentlig ydelse i sig selv og hvornår noget følger med god revisionsskik. 

Erst fremhæver i sin vejledning, at reglerne ikke er i vejen for, at revisor påpeger fejl og mangler 

overfor virksomhedens ledelse ifm. god revisionsskik. Det vil altså ikke anses som en selvstændig 

ydelse, hvis revisor kommer med forslag til ændringer til regnskabet for at lovliggøre dette eller rette 

fejl, men betragtes som en integreret del af revisionen. Det afgørende er således at der er tale om 

fejl, mangler eller forbedringsforslag, hvor honoraret for dette vil indgå som en del af det almindelige 

revisionshonorar, og ikke udgør et honorar for sig (Vejledning, 2017, s. 10). 

Som det fremgår af ovenstående, har der været en del uklarheder omkring fortolkningen og 

forståelsen af hvad revisor må levere af tilladte NAS, og hvordan de nye regler omkring revisors 

levering af NAS skal fortolkes. Det er netop derfor studiet finder det aktuelt og interessent, at 

beskæftige sig med den praktiske betydning og forståelsen af begrænsningen af revisors levering af 

NAS, for at analysere hvordan disse spiller sig ud i praksis, og hvad revisor og PIE-selskab lægger 

vægt på i valget af revisors levering af NAS.

Tekstboks 10: Eksempel på grænseflade v. forbudslisten 
Her er det som udgangspunkt tilladt at revisor: ”… rådgiver om reglerne for interne afregningspriser, 
når revisor inddrager alle relevante bestemmelser, praksis, vejledninger mv. og alle løsningsmodeller 
og uklarheder er belyst” 

Mens det som udgangspunkt ikke vil være tilladt at revisor: ”… fastlægger virksomhedens politikker for 
interne afregningspriser, da dette anses for omfattet af forbuddet mod at spille en rolle i virksomhedens 
ledelse og beslutningstagning.” 

(Vejledning, 2017, s. 37) 
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8. Analyse 
På baggrund af ovenstående redegørelse for EU-forordningen og dens begrænsninger til revisors 

levering af NAS, samt RU’s øgede opgaver ift. tilsynet med revisors uafhængighed og levering af 

NAS, vil der i det følgende ske en analyse af betydningen af disse begrænsninger for PIE-selskaber 

og revisorer. Analysen nuanceres løbende ved at inddrage citater fra interviewpersonerne, jf. bilag 

17-37. Eftersom studiet foretages i den tidlige fase af implementeringen og begrænsningerne kun 

har været gældende siden 17. juni 2016 og har overgangsregler frem mod år 2020, vil studiets 

resultater afspejle det kortsigtede perspektiv i betydningen af reglerne, hvor der på baggrund af disse 

vil perspektiveres til den langsigtede betydning i studiets afsluttende perspektivering. Derudover skal 

det pointeres at undersøgelsen, fordi den bygger på så mange interviews, vil forsøge at skitsere og 

analysere de overordnede tendenser, hvorfor der kan være enkelte nuancer og outliers, som 

modsiger disse overordnede tendenser. 

Der foretages først en analyse af interviewet med Kristian Koktvedgaard fra Dansk Industri. Hans 

rolle har været at repræsentere virksomhederne under forhandlingerne, både på dansk og 

europæisk plan via Business Europe (ca. 20 mio. virksomheder) og Dansk Industri, og dermed har 

han nogle overordnede perspektiver for, hvordan selskaberne påvirkes af de nye begrænsninger til 

NAS. Derudover har han spillet en rolle ift. udarbejdelsen af de Etiske Retningslinjer ved at være 

formand for Advisory Group (Koktvedgaard). Det er vigtigt at fremhæve at Kristian, som det fremgår 

af ovenstående, varetager selskabernes interesser, og derfor bl.a. under forhandlingerne har haft 

fokus på at minimere omkostninger og byrder for selskaberne.  

Herefter foretages der en analyse af, hvordan begrænsningerne til NAS i den nye forordning har 

påvirket PIE-selskaber og revisorer. Her er der i interviewene spurgt ind til forskellige emner og 

forhold, som fremgår af de udarbejdede interviewguides, jf. bilag 8-11. Det har omfattet emner som: 

drøftelse af EU-forordningen, betydningen af de nye regler, revisors uafhængighed samt krav til 

levering af NAS. Det har medført, at der har kunnet udledes generelle temaer på baggrund af de 

foretagne interviews. Analysens første del, afsnit 8.2, omhandler derfor hvilken betydning EU-

forordningen har fået for både selskaber og revisorer. Herunder foretages en analyse af RU-

medlemmers, regnskabsansvarliges og revisorers drøftelser af forordningen, 70%-CAP’ets 

betydning, forbudslistens betydning, den strategiske udvælgelse af NAS, de administrative 

konsekvenser, dialog og ansvar, samt de nye begrænsningers betydning for revisionsmarkedet i 

Danmark. Efterfølgende vil analysens anden del, afsnit 8.3, beskæftige sig med faktorer, som både 

selskaber og revisorer finder afgørende, når de skal vælge hvad revisor skal levere af NAS, set i 

lyset af de nye begrænsninger. Analysen vil løbende blive suppleret med relevante perspektiver fra 

Martin Samuelsen fra Erst’s tilsynsorgan, da de har en kontrol-, fortolknings- og vejledningspligt for 

både selskaber og revisorer, og derfor kan bidrage med relevante problemstillinger fra begge parter, 

og varetage offentlighedens interesser (Samuelsen). 
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8.1. Industriens perspektiv på betydningen af begrænsningerne til NAS 

For at analysere betydningen af EU-forordningens begrænsning til revisors levering af NAS, set fra 

selskabernes side, inddrages først interview med Kristian Koktvedgaard, for at forsøge at danne et 

overordnet billede af den betydning, han mener reglerne får for PIE-selskaber. Kristian fremhæver i 

interviewet sin holdning til de nye begrænsninger, jf. citatboks 1. 

 

Han udtrykker således en skepsis, overfor indførelsen af forbudslisten, og nævner selv, at han har 

været imod den europæiske tilgang og regler. Kristian mener at man fremfor at lave nye EU-regler, 

i stedet skulle have taget udgangspunkt i Etiske retningslinjer, eftersom han mener, at det ville gøre 

det lettere for virksomhederne at navigere rundt i. Hvilket dog også kan skyldes hans tidligere omtalte 

rolle, som formand for Advisory Group, der laver de etiske retningslinjer. Derudover kritiserer han 

EU for at komme med sparsom fortolkning til de nye regler, hvilket han mener er med til, at gøre det 

sværere for virksomhederne at navigere rundt i, jf. citatboks 2. 

 

Dette er netop også noget af det forfatterne Lars & Niklas fremhæver i deres redegørelse af EU-

forordningen, jf. afsnit 7.3.3, og Kristian udtaler jf. citatboks 3 yderligere.  

 

Citatboks 1: Interview m. Kristian Koktvedgaard 
”…Vi har kæmpet imod blacklisten hele vejen igennem af forskellige årsager. Primært 

fordi vi syntes det er forkert, at lave europæiske regler, i stedet for at starte med at tage 
”The international code of ethics”, og så kunne vi tage debatten og se, om den var 

stram nok, eller om der var behov for at lægge noget på toppen af den. Det kan godt 
være vi var nået samme sted. Men det havde været væsentligt lettere for 

virksomhederne, at operere med og for alle at forstå. Grundlæggende set er vi imod 
den her europæiske indgang…”  

Kilde: (Koktvedgaard) 

 

Citatboks 2: Interview m. Kristian Koktvedgaard 
”…Men fortolkningsbidraget til forordningen er meget sparsomme fra EU's side...”   

Kilde: (Koktvedgaard) 

 

Citatboks 3: Interview m. Kristian Koktvedgaard 
”Gråzoner er der mange af.” 

 

”…Skatterådet bør i udgangspunktet ikke være et problem. Landsskatteretten er et 
problem. Skatteankenævnet er en gråzone midt i mellem. Det er også et spørgsmål 

om, hvordan er ankeinstansen bygget op. I skatterådet er der en forpligtelse til at 
sagen skal oplyses, hvor det i landsskatteretten, er lagt an på at det er parterne, der 

procederer. Så det er en af gråzonerne og det hiver tilbage til fortolkningen af ”general 
counsel” vs. ”legal counsel.” Hvad for en af de definitioner gælder, og hvad for en 
oversættelse? For oversættelserne er forskellige. Så det er en af gråzonerne. Den 

anden er i virkeligheden på TP, hvor meget TP må man lave? Må du hjælpe med at 
sige hvordan en TP-fejl skal korrigeres?” 

Kilde: (Koktvedgaard) 
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Der fremhæves at områder som revisors rådgivning i forbindelse med TP, revisor som 

partsrepræsentant og forskellige oversættelser af forordningen, er nogle af de gråzoner Kristian ser, 

og som kræver yderligere fortolkning, og dermed er med til at komplicere det for selskaberne, når 

de skal finde ud af hvordan reglerne skal forstås, hvilket ligeledes er skitseret i redegørelsen. 

Samtidig påpeger han, at det ud fra hans og selskabernes opfattelse, er forskelligt hvor langt de 

enkelte revisionshuse vil gå ift. levering af NAS, og dermed også forskelligt hvordan de fortolker 

reglernes rækkevidde, jf. citatboks 4. 

 

Ovenfor fremgår Kristians holdning til de nye begrænsninger ift. NAS, og det er tydeligt, at reglerne 

ifølge ham kræver for meget fortolkning og er for uklare på mange områder, ligesom han mener at 

de mange forskellige optioner og ny lovgivning, gør det endnu sværere for selskaberne at navigere 

rundt i. Ift. betydningen af begrænsningerne, fremhæver han særligt én ting: øgede omkostninger 

for selskaberne, hvilket fremgår af citatboks 5. 

 

Han mener, at fordi selskaberne skal til at have flere forskellige rådgivere og revisorer, vil det give 

dem en øget omkostning, fordi der bl.a. er noget kendskab og indsigt i virksomhederne der går tabt, 

når man ikke længere kan bruge samme revisor til NAS. Det fremgår klart af citatet, at Kristian 

varetager selskabernes interesser, hvor særligt omkostninger og administrative konsekvenser, er 

det der lægges vægt på. Således prioriteres disse omkostninger i højere grad end f.eks. øget 

uafhængighed, som andre interessenter måske finder mere vigtigt. De øgede omkostninger var 

noget, som EU i deres Konsekvensanalyse konstaterede ville blive tilfældet (Konsekvensanalyse, 

2011, s. 9), og Lars K. og Niklas H. fremhæver i deres bog, at EU-Kommissionen i 2011 beregnede 

de øgede omkostninger for et gennemsnits PIE-selskab til at være omkring kr. 470.000-500.000 

årligt. Den tager dog ikke højde for de øgede omkostninger, der er ved at skulle sætte en ny 

Citatboks 4: Interview m. Kristian Koktvedgaard 
”…Nu ved jeg ikke hvor mange forskellige revisionsfirmaer I har mulighed for at spørge. 

Men jeg er ret overbevist om at de ikke har en ensartet fortolkning af hvad de må 
levere.” 

 

”Det har jeg i hvert fald hørt fra mine medlemmer. Altså hvad rådgiverne mener de kan 
gøre.” 

Kilde: (Koktvedgaard) 

 

Citatboks 5: Interview m. Kristian Koktvedgaard 
”Jeg tror den primære betydning er øgede omkostninger. Det er øgede omkostninger 

fordi du skal sætte endnu et firma ind i, hvordan virksomheden fungerer. Så det vil 
sige, at der er administrative omkostninger forbundet med ekstra tidsforbrug, og der er 
ekstra omkostninger forbundet med også, at skulle betale de ekstra rådgivere. Det tror 

jeg er konsekvensen. Plus den anden konsekvens er, at jeg tror de får dårligere 
rådgivning. For du kan ikke nødvendigvis tage den bedste, idet denne af forskellige 

årsager potentielt er udelukket af den ene eller anden grund.” 
Kilde: (Koktvedgaard) 
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rådgiver/revisor ind i virksomheden, men blot for de øgede administrative opgaver der er (Kiertzner 

& Hoff, 2017, s. 23).  

Udover øgede omkostninger åbner Kristian op for, at en yderligere betydning og konsekvens af 

begrænsningerne, og indførelsen af de nye regler omkring firmarotation, vil være med til at 

virksomhederne fremover har færre aktører at vælge imellem, fordi dem man anvender på 

revisionsdelen er udelukket fra rådgivningsdelen og omvendt, hvilket medfører nogle strategiske 

issues, jf. citatboks 6.  

 

Som det er nævnt tidligere var revisionsbranchen i Europa blevet så koncentreret, så 85% af alle 

PIE-selskaber anvendte Big Four, hvilket ligeledes bekræftes af dette studies indledende analyse, 

hvor alle udtagne PIE-selskaber anvender revisorer fra Big Four, jf. bilag 2. Dermed er der ikke 

mange aktører at vælge imellem, og slet ikke, når begrænsningerne så samtidig naturligt vil udelukke 

hvem der kan påtage sig en bestemt rådgivnings- eller revisionsopgave. En konsekvens af disse få 

aktører, og at hovedparten af PIE-selskaber anvender Big Four, resulterer ifølge Kristian i, at der 

kommer en dårligere kvalitet af NAS, fordi der er få aktører til at byde ind, og fordi selskaberne ikke 

længere har mulighed for at vælge frit. At dårligere kvalitet bliver et issue fremgår af citatboks 7. 

 

Udover kvaliteten og øgede omkostninger mener Kristian ligeledes, at begrænsningerne medfører, 

at der kommer en større skillevæg imellem revision og NAS, således så selskaberne har én 

revisor/revisionsselskab til den lovpligtige revision, og andre til rådgivningsdelen. Det skyldes ifølge 

Kristian og hans adspurgte RU, at den tvivl forordningen giver omkring fortolkningen, gør at 

selskaberne ikke ønsker at løbe nogen risiko, og derfor i højere grad adskiller revision og NAS, 

selvom det måske på nogle områder ikke er et lovkrav, jf. citatboks 8. 

Citatboks 6: Interview m. Kristian Koktvedgaard 
”På nogle områder løber du meget hurtig tør for aktører, som har viden og 

ressourcerne. Altså hvis jeg som virksomhed skal have international skatterådgivning, 
og allerede har et af de store revisionshuse som revisionsfirma, og skal holde et mere 
uafhængigt, hvis jeg nu laver opkøb eller et eller andet. Så er der ikke særlig mange 

globale aktører tilbage. Man kan sige, det er virkeligheden det andet strategiske issue, 
hvis vi lægger tingene lidt sammen. Det er at sige, hvor mange revisionsfirmaer 

forbruger jeg rent uafhængighedsmæssigt til min revision, og yderligere hvis jeg skal 
kunne agere i forhold til også at kunne gå i udbud.” 

Kilde: (Koktvedgaard) 

 

Citatboks 7: Interview m. Kristian Koktvedgaard 
”Altså kvalitet er også et af issuene. Problemet er at hvis der ikke er ordentlige 

rådgivere, hvad skal du så vælge? En dårligere rådgiver? Der bliver den svær. Men 
altså i udgangspunktet, de medlemmer af revisionsudvalgene og de virksomheder jeg 

har talt med, har ikke nogen ønsker om, at udfordre grænserne…” 
Kilde: (Koktvedgaard) 
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Selskaberne vil dermed hellere bære nogle ekstra omkostninger ved ikke at bruge revisor som sin 

rådgiver, fremfor at løbe en risiko for, at der overtrædes noget lovgivning, fordi der er tvivl om hvad 

revisor må og kan rådgive om. Kristian går så langt som at sige, at man måske i fremtiden kan 

forestille sig, at nogle revisionsselskabers partnere træder ud af revisionsfirmaerne, for i stedet at 

kunne lave ren rådgivning, f.eks. skatterådgivning, hvilket fremgår af citatboks 9 nedenfor.  

 

Kristian mener, at endnu en konsekvens ved EU-forordningen er, at selskaberne i højere grad 

udarbejder en formaliseret procedure omkring bl.a. godkendelse af NAS, hvilket kan være en 

konsekvens af de nye krav til RU’s opgaver, jf. afsnit 7.3.1, hvor de nu skal godkende revisors 

levering af NAS, eller en administrativ konsekvens af begrænsningerne til NAS. Den øgede 

formalisering fremgår af citatboks 10. 

 

Den manglende fortolkning fra EU’s side og de forskellige optioner forordningen giver mulighed for, 

mener Kristian vil medføre, at selskaberne i højere grad vil indføre en strammere koncernpolitik, end 

hvad der måske var nødvendigt, for at gøre det lettere for selskaberne at navigere rundt i, således 

så man udarbejder én koncernpolitik ud fra de strammeste regler i koncernen. Det medvirker til, at 

der i nogle tilfælde vil ske en overimplementering, udover hvad der egentlig var nødvendigt. Men det 

mener Kristian er en konsekvens af at reglerne, selvom det er en forordning, giver de enkelte lande 

mulighed for at vælge optioner og dermed forskellig implementering, hvilket bekræftes af citatet i 

citatboks 11. 

Citatboks 8: Interview m. Kristian Koktvedgaard 
”Hovedparten af de revisionsudvalg som jeg har snakket med, ønsker ikke løbe nogen 
som helst risiko på dette område. Så der er det lettere, bare at skære lidt hårdere og så 

sige, sådan er verden, ærgerligt…” 
Kilde: (Koktvedgaard) 

 

Citatboks 9: Interview m. Kristian Koktvedgaard 
”…Eller også så får vi bare nogle nye globale skatterådgivere.” 

 

”Jeg kunne godt forestille mig, at der var nogen partnere i nogle af de store, der vil 
sælge fra, hvis de fik et godt tilbud.”  

Kilde: (Koktvedgaard) 

 

Citatboks 10: Interview m. Kristian Koktvedgaard 
”Jeg tror de har formaliseret det lidt mere. Det er mit indtryk, og det var også det vi 

anbefalede dem. Det er mit indtryk, at de fleste af dem arbejder med nogle politikker, hvor 
der er nogle rammer, som direktionen eller regnskabsafdelingen kan arbejde indenfor. Så 
er der nogle ting, hvor man kan sige, at det skal i revisionsudvalget og vende en gang.” 

Kilde: (Koktvedgaard) 
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Ud fra ovenstående analyse af interviewet med Kristian, som skulle forsøge at illustrere nogle 

overordnede tendenser og konsekvenser for PIE-selskaberne ifm. begrænsningerne til NAS set fra 

Dansk Industris perspektiv, kan der udledes følgende konsekvenser, som er opsummeret i tabel 7 

nedenfor. 

Tabel 7: Betydning af EU-forordning, jf. Kristian Koktvedgaard 

Sparsom fortolkning fra EU og gråzoner. 
Øgede omkostninger for virksomhederne.  
Færre aktører at vælge imellem til de enkelte rådgivnings- og revisionsopgaver, hvilket giver 
strategiske issues for selskaberne, og påvirker kvaliteten af rådgivningen.  
Større skillevæg mellem revision og rådgivning, da man ikke vil løbe nogen risiko på områder 
hvor man er i tvivl.  
Måske der opstår et nyt sæt globale rådgivere?  
Øget formalisering omkring procedurer for NAS.  
Strammere koncernpolitikker for NAS, da det på koncernniveau bliver svært at navigere rundt 
i hvilke lands regler der er gældende, og det medfører muligvis en overimplementering. 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Det fremgår af tabel 7, at Kristian særligt har fokus på konsekvenser som øgede omkostninger, færre 

aktører at vælge imellem og flere administrative konsekvenser, hvorfor det også klart fremgår af 

hans interview, at han varetager selskabernes interesser. Følgende analyseafsnit vil analysere, 

hvorvidt selskaberne og revisorerne oplever betydningen af de nye begrænsninger til NAS, og 

forsøge at drage parelleler til Kristians perspektiver til begrænsningernes betydning. 

 

 

 

 

 

 

 

Citatboks 11: Interview m. Kristian Koktvedgaard 
”…Fordi hvordan skal man som ansvarlig koncern (og det kan man så spørge 

revisionsudvalgene om), så agere når det er et fragmenteret marked de står overfor? 
Hvordan plejer vi bedst at kunne lave interne kontroller og monitorere? Det gør man 
ved at etablere en ensartet koncernpolitik, som alle kan forholde sig til. Det tror jeg 

faktisk også virksomhederne vil ende med at gøre.” 
 

 ”Og i de fleste tilfælde er de nok nødt til at tage de strammeste regler, for at få noget 
som holder hele vejen rundt.” 

Kilde: (Koktvedgaard) 
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Citatboks 13: Interviews m. revisorer 
”Ja, de havde det før, for uafhængighed er jo ikke nyt. Altså så vi har jo hele tiden haft 

det regelsæt og de fleste har jo haft nogle procedurer for, hvordan de godkender og 

grænser for hvor langt de vil gå.” 
Kilde: (Revisor_2) 

 
”Jeg vil sige, at den begrænsning der er - altså der er begrænsning dels på hvad for 
nogle ydelser det er, men her er ikke så meget ift. hvordan det har været tidligere…” 

Kilde: (Revisor_1) 
 

”…Sådan noget med implementering og design ift. forretningsgange, interne kontroller 
og den slags ting, sådan så de ikke tilladte ydelser i virkeligheden ikke har sådan en 

stor indvirkning. Også fordi vi ikke har gået til grænsen, der hvor jeg kommer fra i hvert 
fald. Vi laver ikke store IT-implementeringsprojekter for børsnoterede kunder i forvejen, 

og det er jo sådan noget af det, der bliver afgrænset. Når det så er sagt, så er der jo 
nogle der gør det, så det kommer til at betyde noget…” 

Kilde: (Revisor_3) 

8.2. Analyse af betydningen af begrænsningerne til NAS  

Foregående analyse har givet et indledende indblik i Industriens (Kristians) perspektiv på 

betydningen af begrænsningerne til NAS. Følgende analyse vil på baggrund af de foretagne 

interviews med både revisorer, regnskabsansvarlige, RU-medlemmer og Erst, forsøge at analysere 

deres perspektiv på betydningen af de nye begrænsninger til NAS, jf. bilag 18-37.  

For at få en fornemmelse af, hvorvidt selskaberne har haft kendskab til de nye begrænsninger til 

NAS, er der til hvert interview med disse spurgt ind til, hvorvidt begrænsningerne er drøftet, hvortil 

alle svarer ja. Dermed kan det konkluderes, at begrænsningerne til NAS er noget, som har været på 

dagsordenen i alle selskaber. Efterfølgende er alle RU-medlemmer og regnskabsansvarlige spurgt 

ind til, hvilken overordnet betydning de tænker, at begrænsningerne får. Her er der ret stor enighed 

omkring, at deres førstehåndsindtryk er, at begrænsningerne ikke får den store betydning for dem, 

jf. citatboks 12. 

 

Flere selskaber bekræfter, at de ikke føler at de nye begrænsninger er helt revolutionerende. Det 

samme gør sig gældende, når man spørger revisorerne til den overordnede betydning af de nye 

begrænsninger, jf. citatboks 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citatboks 12: Interviews m. selskaber 
”Men det er ikke så svært. Det syntes jeg jo ikke. Fordi det har jo altid været sådan. 
Det nye består i, at nu skal man have skrevet det ned og have regler for det ene og 

regler for det andet…”  
Kilde: (RU-medlem_5)  

 

”…Det er ret udramatisk...” 
 Kilde: (Regnskabsansvarlig_4) 

 

”…Grundlæggende for os har det ikke ført til store ændringer…” 
 Kilde: (RU-medlem_10) 

 

”…Men sådan i det store billede, altså der er det ikke det store…” 
Kilde: (RU-medlem_4) 
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Revisorer understreger, at det med uafhængighed ikke er noget nyt for hverken selskaberne eller 

revisionshusene, og at begrænsningerne til NAS ikke umiddelbart ændrer så meget for dem. Ud fra 

ovenstående fremgår det ikke som om, at hverken selskaber eller revisorer mener, at 

begrænsningerne til NAS, får den store betydningen for dem. 

Holder man dette op imod studiets indledende analyse vurderes det, at selvom flere udtrykker, at 

begrænsningerne ikke er revolutionerende, fordi der altid har været krav til revisors uafhængighed, 

bør begrænsningerne stadig få en betydning. Det fremgår af bilag 2, at størstedelen af selskaberne 

bruger deres eksterne revisor til levering af NAS, og at 12 ud af 39 selskaber på Large Cap i 2017 

overstiger 70% NAS ift. revision. Det skal dog igen her pointeres, at der ikke tages et 3-årigt 

gennemsnit af det lovpligtige revisionshonorar, men blot for året, ligesom det ikke kan vurderes, 

hvorvidt de oplyste honorarer for koncernen, indeholder tal for netværksfirmaer eller ej, som der 

ifølge art. 4, stk. 2, skal ses bort fra ved beregningen.  

Figur 7: Large Cap, Selskabers rådgivningsandel i 2017 i % ift. 70%-CAP  

 
Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 2 

 

Det viser en klar tendens til, at selskaberne anvender deres eksterne revisor til andre ydelser, som 

f.eks. skat, moms og øvrige NAS. Eksempelvis fremgår det af figur 7, at Vestas Wind Systems i 

2017 fik ligeså meget NAS leveret af deres eksterne revisor, som deres honorar for den lovpligtige 

revision, nemlig 100% ((15 skat + 7,5 andre ydelser)/22,5 revision), hvorfor de hvis forbruget holdes 

konstant til år 2020 og har samme revisor, vil have for meget NAS og påvirkes af begrænsningen. 

På baggrund af den indledende analyse, bør reglerne dermed få en eller anden betydning for 

selskaberne, selvom flere af medlemmerne nævner, at de ikke opfatter det som en stor omvæltning, 

hvilket vil blive analyseret i følgende afsnit.
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8.2.1. 70%-CAP’ets betydning 

Som nævnt i redegørelsen for EU-forordningens art. 4, stk. 2, sætter denne regel en begrænsning 

til volumen af NAS ift. lovpligtig revision, og dermed en begrænsning for, hvor meget NAS den 

eksterne revisor må levere. EU skitserede et problem ved, at revisionsbranchen havde udviklet sig 

til ikke kun at omfatte revision, og derfor havde revisor flere og flere forretningsinteresser i klienten. 

Således så man truslen om egeninteresse og intimidering mod revisors uafhængighed, hvor man 

med begrænsningen på 70%, vurderer en tilstrækkelig nedsættelse af disse trusler. Som det fremgår 

af redegørelsens afsnit 7.3.2, gælder begrænsningen tidligst fra år 2020, hvorfor der ikke har været 

en faktisk begrænsning for selskaberne endnu, hvilket kan påvirke denne del af analysen ift. 

betydningen af CAP’et, og kan gøre det svært at komme med konkrete betydninger. 

8.2.1.1. Intern proxy 

Når revisorerne spørges ind til betydningen fremhæver flere, at en del selskaber allerede har haft 

en form for intern grænse (intern proxy), for hvor meget NAS de har villet tillade, at ekstern revisor 

kunne levere. Det fremgår af nedenstående citatboks med citater fra revisorer. 

 

Revisor 2 fremhæver, at selvom man tidligere har opereret med en grænse for revisors levering af 

NAS, så vil 70%-CAP’et alligevel påvirke dem. Til trods for at revisorerne tidligere udtalte, at 

begrænsningerne ikke ændrede det store for dem, udtaler en revisor her, at 70%-CAP’et vil få en 

betydning for dem, som vil være relativ. At selskaberne har haft implementeret interne proxies, 

bekræftes af flere RU-medlemmer, som selv nævner, at de allerede havde implementeret en intern 

proxy, ofte 1:1, som tillod dem at revisor maksimalt måtte levere NAS for et beløb svarende til 100% 

af revisorhonoraret. Det bekræftes i følgende citater: ”…også fordi vi har haft den der 1:1.” (RU-

medlem_8), og ”Jamen, vi har haft, jeg tror vi har haft 50% før, og nu er vi selvfølgelig steppet op til 

det vi skal…” (RU-medlem_4). Reglerne med begrænsningen på 70%, er derfor ikke noget nyt for 

dem, men det sætter en højere begrænsning end tidligere: ”…Det lægger jo et låg på, hvor meget 

man kan trække på det revisionsfirma man nu har valgt. Man kan sige, at det vi allerede havde 

implementeret. Kender I dem der hedder ISS?”  (RU-medlem_6), og fortæller at ISS er en rådgiver, 

som udtrykker hvorvidt en aktionær i en børsnoteret virksomhed, bør stemme for eller imod tiltag, og 

Citatboks 14: Interviews m. revisorer 
”…Hvis man lige ser tilbage, så er der jo i hvert fald visse virksomheder, som frivilligt 
har haft sådan en begrænsning på. Altså der er nogen der har sådan en 1:1 regel...” 

Kilde: (Revisor_1) 
 

”…Der er ingen tvivl om, at vi også tidligere har levet under nogle 
uafhængighedsregler, der gjorde at langt de fleste opererede med sådan en 1:1 i 

volumen, altså hvor meget måtte vi levere… …Så grænsen med de 70% og det CAP 
der kommer ind, sætter jo i sig selv en grænse for det. Og den bliver relativ. Jeg tror 
ikke at nogen har lyst til at nærme sig den. Så der bliver absolut en begrænsning på 

det...” 
Kilde:  (Revisor_2) 
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at de allerede har frarådet selskaberne at bruge ekstern revisor til mere end 100% NAS (RU-

medlem_6). Ser man i ISS og deres amerikanske ”Summary Proxy Voting Guidelines” fremgår det, 

at beregningen er anderledes end den, der skal anvendes ifølge EU-forordningen til 70%-CAP’et, 

eftersom ISS’ beregning bygger på følgende:  

 

 

 

Deres anbefalinger er dermed, at såfremt honoraret til NAS er større end honorar for lovpligtig 

revision, honoraret for ydelser ifm. lovpligtig revision samt skatteydelser relateret til compliance, så 

bør bestyrelsen ikke stemme for valg af denne revisor. Det viser, at der allerede inden EU-

forordningen, har været anbefalinger til, at NAS ikke må fylde for meget ift. det samlede honorar fra 

revisor, men at denne beregning kontra beregningen jf. forordningen, er forskellige ved at EU-

forordningens beregning bygger på NAS ift. lovpligtigt revisionshonorar, hvor ISS’ Guidelinies bygger 

på NAS ift. revisionshonorar + honorar for NAS, ligesom der er undtagelser til NAS, som ikke tælles 

med i ISS’ beregningsmetode.  

Det at en del selskaber allerede har haft en intern proxy, viser at de allerede til en vis grad, har gjort 

op med det, at have samme revisor til det hele. Det udtrykker en regnskabsansvarlig i citatboks 15. 

 

Det fremgår af citatet med regnskabsansvarlig 4, at selskabet før i tiden havde én revisor til alt, men 

at man inden de nye regler trådte i kraft, havde overvejelser omkring hvor meget ekstern revisor 

skulle levere af NAS. Den overvejelse medførte, at man inden reglerne allerede gjorde lidt op med 

det, at have én revisor til det hele. Dette fordi at man ved at indlægge konkurrence, fik en mere 

Citatboks 15: Interviews m. selskaber 
”…Som jeg måske tror en del andre virksomheder, at hvis vi går 10 år tilbage, så 
havde vi vores hovedrevisor, og vi brugte dem til rigtig meget. Stort set alt. De var 

sådan en husrevisor… …Så det er det vi er kommet fra, hvor vi brugte vores 
hovedrevisor til stort set alt. Før tror jeg, overhovedet inden der var noget der hed de 

her nye regler, så begyndte vi også, og det var faktisk en principiel diskussion vi 
havde i Audit Committee da den blev etableret. Det var vigtigt at der var en balance, 

også hvis man ser bort fra regler, men vi havde faktisk interesse i, at Audit 
Committeen også syntes at det var vigtigt, at man ikke var for indspist.” 

Kilde: (Regnskabsansvarlig_4) 
 

” Altså der tror jeg tiden har ændret sig lidt. Hvis jeg går 10 år tilbage, så tror jeg 
måske det var lidt holdningen, at vi vil bare gerne have dem til at gøre det hele, eller 
det var måske mere convenient. De kendte selskabet, de kunne due dilligence, de 

kunne lave skat. Vi har en god aftale med dem, så lad os fortsætte med det. Hvor at 
de her diskussioner med ISS og 1:1, og med EU-lovgivningen, med 70%. Det har da 
helt klart givet en anden dialog, hvor man bare henover den her 10-årige periode har 

fået startet en debat om, hvor man så vil bruge sin generalforsamlingsvalgte 
revisor...” 

Kilde:  (RU-medlem_6) 

Non-audit (“other”) fees > audit fees + audit-related fees + tax compliance/preparation fees  

Kilde: (Governance, 2016, s. 10) 

 



57 | S i d e   7 0 % - C A P ’ E T S  B E T Y D N I N G  

 

 
 

fokuseret revisor: ”…Der kan være en risiko for, at du bliver taget lidt for givet når man har været der 

et stykke tid… …Hvorimod når man kommer ud i lidt konkurrence, så er de meget mere fokuseret.” 

(Regnskabsansvarlig_4). Det fremgår af citatboks 15, at RU-medlem 6 ligeledes forklarer, at man 

før i tiden så en tendens til, at man anvendte én revisor til det hele og tilføjer, at det har ændret sig i 

dag. Som det fremgår af ovenstående analyse, har der været en tendens til, at går man 10 år tilbage, 

så man at selskaberne anvendte én revisor til det meste, husrevisor, men allerede inden 

forordningen begyndte selskaber, at have principielle diskussioner omkring dette, og indførte interne 

proxies, som gjorde op med husrevisor-konceptet. Det viser, at selskaberne allerede inden 

forordningen indførte begrænsninger til NAS, gerne ville øge adskillelsen mellem revision og 

rådgivning. Motiverne for det fandtes bl.a. i, at det ikke måtte blive for indspist og for at sikre bedre 

konkurrence om ydelserne, hvilket viser, at intentionen omkring at selskaber i mindre grad skal bruge 

ekstern revisor til levering af NAS, allerede var på dagsordenen i selskaberne inden reglerne blev 

implementeret, men at motiverne for at gøre det, måske ikke helt har været de samme som EU, som 

ønskede at øge uafhængigheden.    

8.2.1.2. Øget prioritering 

Da et medlem spørges ind til hvorvidt 70%-CAP’et får en betydning, nu hvor selskabet allerede har 

arbejdet med en begrænsning til NAS, udtrykkes der følgende: ”Det giver en diskussion omkring 

hvad vil man så bruge dem til? Hvor vil man helst bruge sin revisor til, at få hjælp med 

rådgivningsopgaver? Altså der hvor jeg syntes det har givet begrænsning, der er i hvert fald nogle 

steder, hvor jeg syntes det er hensigtsmæssigt at man bruger sin revisor...” (RU-medlem_6). Det 

fremgår af citatet, at 70%-CAP’et vil påvirke og begrænse dem yderligere i brugen af revisor til NAS, 

og her mener flere medlemmer, at det vil medføre en øget diskussion og prioritering af hvad man vil 

bruge sin revisor til i rådgivningssituationer. Medlemmet tilføjer ligeledes: ”…Var det en opgave vi 

gerne vil bruge PwC til, eller skulle vi hellere ligge det ud til en anden og gemme luften til nogle andre 

opgaver. Så der er helt klart løbende i de selskaber, en vurdering af hvad det er for nogle opgaver, 

som vi helst vil have liggende...” (RU-medlem_6). Her fremgår det, at 70%-CAP’et medfører, at 

selskaberne i højere grad, kommer til at foretage en prioritering af deres eksterne revisors levering 

af NAS, og til trods for at begrænsningen først kan begrænse tidligst i år 2020, betyder det allerede 

noget den dag i dag, og kræver mere dialog og vurdering. Det med prioriteringen fremgår også af 

følgende citat: ”…Fordi ude i datterselskaberne vil vi også gerne bruge vores revisionsfirma, så det 

er jo hele tiden en prioritering ift. det. Og nogle gange er det jo kun fordi det er nemmere, fordi det 

er nogen man kender og det er hurtig ind og sådan noget...” (RU-medlem_4). En af årsagerne til, at 

selskaberne vælger at lave denne prioritering er, at man ude i de enkelte datterselskaber også 

ønsker, at kunne bruge den samme revisor som moderselskabet. Et andet RU-medlem tilføjer, at 

man allerede da reglerne trådte i kraft, begyndte at indtænke hvad revisor kunne bruges til på 

rådgivningsdelen, og om der var noget der kunne lægges ud til andre: ”…Dengang vi fik det her 

regelsæt, så begyndte vi at tænke over, hvilke nogen vi kunne tage ud af rådgivningstingen.” (RU-
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medlem_7). RU-medlem 4 bekræfter ligeledes, at de har mærket, hvordan 70%-begrænsningen vil 

komme til at begrænse dem i fremtiden: ”…Men vi prioriterer. Altså vi kan godt se at der er en 

begrænsning på PwC, hvor meget vi kan bruge dem...” (RU-medlem_4). Dette stemmer godt 

overens med studiets forventning, eftersom det i figur 7 er vist, hvordan begrænsningerne burde få 

en betydning for revisors levering af NAS, da flere selskaber ligger over 70%.  

Ligeledes fremhæves det af nogle, at selskaberne ikke ønsker, at være tæt på 70%-CAP’et. Nogle 

nævner at ekstern revisor i mange situationer, vil være de bedste til at udføre NAS for dem og det 

netop er derfor, at det kræver prioritering: ”…De vil være de bedste til at gøre det for os...” (RU-

medlem_7). Flere selskaber ønsker, at lægge mere væk fra ekstern revisor, for at der skal være luft 

op til CAP’et. Der skal være plads til, at der kan opstå uventede og stressende situationer, hvor 

virksomheden hurtigt kan inddrage sin eksterne revisor, og derfor vil nogle selskaber ikke være for 

tæt på 70%-grænsen. Det fremgår af følgende: ”…Men hvis der så sker et eller andet, så kan vi jo 

gå til et andet firma. Men nu er jeg jo ”x” manager, så netop i stressede situationer skal man føle sig 

tryg, og hurtigt gå til nogen der hurtigt kan afklare noget. Der skal være loft til, at man skal kunne 

træffe hurtige beslutninger.” (RU-medlem_7). Det er her tydeligt, at det kendskab den eksterne 

revisor har til selskabet, og den tillid der er bygget op imellem dem, gør at selskabet i mange 

situationer foretrækker, at kunne trække på sin eksterne revisor. Yderligere kan det pointeres, at det 

kan være fornuftigt for selskaberne, at holde luft op til CAP’et, da opgaverne ofte kan udvikle sig 

over tid og omfatte mere end forventet. Ydelser starter måske som én opgave, men over tid udvikler 

denne sig til også at omfatte andre ydelser og nogle udvikler sig anderledes end forventet, og her 

bliver man nu ramt af begrænsningerne, hvor revisor ikke længere vil kunne levere af den ene eller 

anden grund, efterhånden som opgaven udvides. Det illustrerer en regnskabsansvarlig i følgende: 

”…man kan ikke altid lige forudsige, at nu skal vi bruge 400.000kr. til rådgivning til at hjælpe os med 

at køre skattesag, og at den kommer til at køre fra oktober til marts. Men praktisk er det ikke altid så 

nemt, fordi lige pludselig kan vi komme i en situation hvor vi kommer til at overskride…” 

(Regnskabsansvarlig_4). Det kan derfor fremstå som en svær opgave for selskaberne, at vide hvilke 

opgaver de kan sætte ekstern revisor på, da de ofte heller ikke kender til omfanget og slutproduktet 

af assistancen.  

Når selskaberne spørges ind til, hvorvidt denne begrænsning og øgede prioritering vil påvirke dem, 

fremhæver et medlem, at når man skal vælge hvor revisor skal bruges som rådgiver, er på de 

områder der ligger tæt op ad den daglige drift, eftersom kendskabet her spiller en rolle. Modsat 

opgaver som er mere enkeltstående og store transaktioner, som f.eks. opkøb, hvor kendskabet 

alligevel spiller en så lille rolle, at det i bund og grund er underordnet om det er en ekstern revisor 

eller en anden rådgiver udefra, der udfører opgaven: ” Hvis vi f.eks. tager erklæringer i forbindelse 

med programmer og sådan noget. Jamen der er det jo en kæmpe fordel, at det er dem der i forvejen 

er inde og revidere regnskabet. Det er på alle måder en fordel. Men hvis du var ude i køb- og 

salgssituation, så kan du sige at det er en isoleret ting. Så for ikke at stresse dit forbrug på din revisor, 

så kan du nemmere ligge sådan en opgave ud.” (RU-medlem_10). Det understreger, at flere 
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selskaber nævner, at de gerne vil have luft op til CAP’et, således så der er plads til at man kan 

trække på ekstern revisor til opgaver, hvor ekstern revisors kendskab til selskabet spiller en rolle. 

Det kan dog være svært i situationer, hvor man ikke kender til ydelsens endelige art og omfang. 

Analysen har vist, at selskaberne allerede nu og i fremtiden, kommer til at prioritere i brugen af 

ekstern revisor, hvilket indikerer, at man i en mindre grad kommer til at bruge sin eksterne revisor, 

og det medfører at der formegentlig vil opstå en større skillevæg mellem revision og rådgivning. 

Dette kan netop være med til at minimere det skitserede problem i afsnit 7.1, hvor EU pointerede at 

uafhængigheden ikke sikres nok, da revision blot er én ud af mange ydelser revisor leverer.  

8.2.1.3. Største indvirkning 

Det fremgår af analysen ovenfor, at 70%-CAP’et vil få en betydning for selskaberne, og det fremgår 

som om, at det netop er denne regel, som selskaberne mener vil få den største betydning. Når de 

spørges ind til hvilke begrænsninger, der vil påvirke dem mest, svarer flere medlemmer, at det er 

70%-CAP’et, og at man i højere grad skal bruge tid på, at sikre sig at man er under den tilladte andel, 

jf. citatboks 16. 

 

Her kan tilføjes, at selvom de fleste adspurgte nævner 70%-CAP’et, som den største begrænsning, 

vil det være forskelligt fra selskab til selskab, hvornår denne begrænsning får betydning for dem. Det 

skyldes, at såfremt et selskab skifter revisor inden år 2020, vil begrænsningen først påvirke dem 

efter 3 år med den nye revisor. En anden ting som kan medføre, at selskaber ikke overskrider 

begrænsningen, kan være at selskabet i 1 år ikke modtager nogen former for NAS fra sin eksterne 

revisor, for på den måde vil beregningen starte på ny med et nyt 3-årigt gennemsnit, da det skal 

være 3 år eller flere på hinanden følgende år med samme eksterne revisor, der leverer NAS, jf. art. 

4, stk. 2 i EU-forordningen (Vejledning RU, Bilag, s. 8). At selskaberne fremhæver 70%-CAP’et, som 

den begrænsning der umiddelbart får den største betydning, kan måske også forklares med, at 

denne er nemmere at forholde sig til, da forbudslisten har givet anledning til store 

fortolkningsvanskeligheder, som det fremgår af redegørelsen, hvor at 70%-CAP’et og 

procentsatserne ikke er til diskussion på samme måde, og dermed kan være nemmere at forholde 

sig til.

Citatboks 16: Interviews m. RU-medlemmer 
”…Det vil være det sted hvor man skal bruge lidt mere tid på, at man rammer rigtigt, og 

ikke går ud over de 70%. Det tror jeg vil være der, hvor vi nok kommer til at se den 
største påvirkning...”  

Kilde: (RU-medlem_6) 

 
”Jeg tror, at det er de der procentsatser, som ikke er til diskussion. Jeg tror så, at der 

måske går lidt tid, inden det kommer til at genere op, fordi at vi jo meget belejligt, får et 
revisorskifte indenfor den nærmeste fremtid…”  

Kilde: (RU-medlem_4) 
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8.2.1.4. Delkonklusion på 70%-CAP’ets betydning 

Ovenstående omkring betydningen af 70%-CAP’et viser, at en del selskaber allerede har haft en 

intern proxy. Det er dog alligevel bekræftet, at flere forventer, at det i fremtiden giver en øget 

begrænsning, end hvad selskaberne tidligere har været vant til. Det bekræftes både af revisorer, 

den indledende analyse og selskaberne, at selskaber ikke i så høj grad som tidligere, vil kunne bruge 

deres eksterne revisor til NAS, hvorfor selskaberne allerede i dag og i fremtiden bliver nødt til at 

foretage prioriteringer. Begrænsningerne medfører, at selskaberne i fremtiden formentlig kommer til 

at opbygge en øget skillevæg mellem deres rådgivning og revision, og at man har gjort mere op med 

det, at have én husrevisor, hvorfor EU’s intention omkring styrkelse af revisors uafhængighed ved 

adskillelse mellem revision og rådgivning ud fra dette, får den ønskede effekt i praksis. Udover 70%-

CAP’et har forordningen indført den tidligere omtalte forbudsliste, hvor betydningen af denne vil blive 

analyseret for selskaber og revisorer i følgende afsnit.  

8.2.2. Forbudslistens betydning 

Som det er redegjort for i afsnit 7.3.3, indfører forordningen en række ydelser, som det er forbudt at 

levere, såfremt man er revisor for et PIE-selskab, for at minimere truslen mod egenkontrol og 

advokering. Danmark har, som det også tidligere er nævnt, udnyttet optionen i denne art. 5, stk. 3, 

og indført en minimumsimplementering af forbudslisten, så visse ellers forbudte ydelser, alligevel er 

tilladt, at revisor udfører for selskabet, jf. RL §24a. Når revisorer er blevet spurgt ind til, hvilken 

betydning forbudslisten får, nævner flere at det ikke er forbudsydelserne, de mener vil få den største 

betydning. Dette fremgår af citatboks 17.  

 

Det fremgår af ovenstående citater, at forbudslisten ifølge flere revisorer, ikke får den store betydning 

for Danmark. Det skyldes ifølge revisorer, at Danmark har indført minimumsimplementering af 

forbuddene, men ligeså meget at mange revisionshuse allerede afstod fra at lave denne type 

ydelser, hvilket måske kan skyldes tidligere reguleringer, som revisorerne har arbejdet indenfor. 

Dermed kan Kristian måske have ret i sin påstand om, at det havde været lettere, at tage 

udgangspunkt i de allerede anvendte retningslinjer, fordi det er dem man allerede har arbejdet ud 

Citatboks 17: Interviews m. revisorer 
 ”…Men Danmark har egentlig været meget liberale i det, og sagt: "Jamen vi 

overimplementerer ikke, så vi tager kun minimum ind". Så der er ikke så meget 
begrænsning på PIE-virksomheder, på hvad det er man må ift. hvad man tidligere har 

måtte rådgive om…”  
Kilde: (Revisor_1) 

 

”…Der er selvfølgelig nogle ydelser der er helt forbudte, men dem leverede vi heller 
ikke før. Så jeg tror ikke på de enkelte ydelser, at det vil få så stor betydning. Der er 
selvfølgelig noget skatterådgivning og sådan, hvor vi tidligere måske kunne gå lidt 

længere. Så jeg tror mere, at det er det med hvad man vil købe hos den enkelte. Jeg 
tror ikke det er så meget ydelserne…”  

Kilde: (Revisor_2) 
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fra. Eksempelvis fremgår det af de Etiske retningslinjer, jf. uaf.bek. §5, at revisor for PIE-selskab ikke 

må udføre bogføringsopgaver for selskabet (IESBA, 2014, s. 61), hvilket derfor ikke er noget nyt 

efter forordningens art. 5, litra c. Derudover fremgår det af interviewene som om, at såfremt revisor 

er i tvivl omkring hvorvidt en NAS kan udføres for PIE-selskabet, så vil revisor afstå: ”Jamen, vi har 

sådan en generel tilgang. Hvis vi er i tvivl - så er vi ikke i tvivl. En ting er hvad vi må, og en anden 

hvad der bliver oplevet. Og for os er den oplevede uafhængighed mindst ligeså vigtig som den 

faktiske uafhængighed. Og derfor hvis vi er i tvivl om, om vi må levere, så leverer vi det ikke.” 

(Revisor_2). Her siger revisor, at hvis man er i tvivl om hvordan et forbud skal forstås, så vil man 

ikke udføre det.  

Derudover fremhæver revisor, at argumenterne for hvorvidt en NAS kan udføres i høj grad bygger 

på uafhængighed i fremtoning, og hvorvidt en velinformeret tredjemand vil sætte tvivl ved udførelsen 

af opgaven, og nævner altså den uafhængighed der bliver oplevet. Derudover viser det, at vurdering 

af revisors uafhængighed i høj grad stadig bygger på den principbaserede tilgang, trods der nu er 

kommet lovgivning med specifikke forbud. En anden revisor underbygger denne påstand om, at det 

ikke er forbudsydelserne der er tvivl om, men i højere grad hvilken sammenhæng de kan leveres i: 

”Ja, fordi selve ydelsen, er der ikke noget problem i. Det er mere den kontekst som ydelsen kommer 

ind i, der gør at der kan være en gråzone om vi kan eller ej. Jeg syntes ikke, at det er så meget med, 

om den enkelte ydelse, om man må eller ikke må...” (Revisor_1). At revisorerne udtrykker, at det 

ikke er forbuddene og de enkelte ydelser, der får den store betydning virker overraskende, eftersom 

studiets redegørende afsnit 7.3.3, har skitseret hvor vanskelig forbudslisten har været at forstå, og 

hvor svær en balancegang der er mellem om noget er et forbud eller ej, og derfor kræver stor 

vurdering og fortolkning.  

Et RU-medlem bekræfter ligeledes, at det ikke er forbuddene der fylder meget, men mere størrelsen 

(70%-CAP’et), ligesom et andet medlem udtrykker, at vedkommende ikke mener der er problemer 

med gråzoner, jf. citatboks 18.  

 

Citatboks 18: Interviews m. RU-medlemmer 
”…Jeg tror ikke selve opgaven som der er udført. Jeg husker ikke at det var vores 
diskussionspunkt. Der var måske en enkelt ting som kom på listen. Men i bund og 
grund, så har der været i hvert fald, jeg kan ikke huske om det var lovgivning, men 

der er visse ting som revisor ikke har måtte udføre i forvejen, deciderede 
bogføringsopgaver. Så den begrænsning har der altid været. Jeg husker ikke at det 

har været svært, i forhold til den enkelte opgave. Det er mere størrelsen, frem for 
opgavetypen.”  

Kilde: (RU-medlem_6) 
 
 

Christina: Ja, og så er der måske nogle gråzoner, hvor man ikke rigtig ved om man 

kan få revisor til at gøre det eller ej?  

RU-medlem 3: Nej, det tror jeg ikke er noget problem… 
Kilde: (RU-medlem_3) 
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Medlem 6 fremhæver, ligesom revisorerne, at vedkommende føler, at mange af de forbud der er 

kommet, er noget revisor allerede har afstået fra at udføre pga. tidligere reguleringer. 

Regnskabsansvarlige siger ligeledes, at de enkelte ydelser ikke har en betydning for dem i det store 

billede, men at der til trods for dette, har været tilfælde hvor revisor har sagt fra pga. de nye forbud: 

”...Og så vender de tilbage, fordi der er kommet nye regler, og siger at nu må de ikke lave det mere...” 

(Regnskabsansvarlig_4), og: ”…Nu kom de så tilbage i 2017 og sagde, det må vi ikke mere.” 

(Regnskabsansvarlig_2). En revisor udtrykker på samme måde, at der bliver sagt mere fra på 

enkelte ydelser: ”…Og der har vi nogle vi siger: "Hertil og ikke længere". Og også projekter hvor vi 

siger, at det kan vi ikke være med på.”  (Revisor_2). En anden revisor nævner ligeledes et eksempel, 

hvor man som følge af forbudslisten har valgt at skifte revisor ud, fordi man var klar over, at revisor 

ikke kunne begge dele, og så hellere ville have revisor til at udføre den bestemte NAS: ”…Men jeg 

har da kendskab til meget store virksomheder, hvor man har valgt at skifte revisor, fordi man gerne 

vil bruge et bestemt firma til den ydelse. Så er de simpelthen steppet ned som revisor. Det har jeg 

ikke oplevet tidligere. Så der kommer jo til at ske noget...” (Revisor_4). Tendensen med at ekstern 

revisor vælges fra til NAS, som følge af de nye forbud, kom særligt til syne, da et selskab skulle have 

ny ekstern revisor til den lovpligtige revision hvilket medførte, at de systematisk valgte at skifte 

rådgivere på nogle rådgivningsområder, som de har andre end ekstern revisor til at udføre: ”…Så 

valgte vi en ny revisor i forhold til den vi havde i forvejen, og så gik vi faktisk helt systematisk til værk, 

og valgte nye underleverandører til en række ydelser, indenfor skat, indenfor 

aktuarmæssigberegninger, hvis det var nødvendigt, og indenfor nogle andre discipliner, fordi de 

andre var for konfliktede. Så det fik konsekvenser faktisk, vores valg af revisor. Når vi ser på kassen, 

hvad har vi af forbudte ydelser - okay, så skal vi have ny leverandør på disse områder...” (RU-

medlem_3). På trods af at både selskabernes og revisorernes holdning er, at forbudslisten ikke har 

fået den store betydning, bliver der alligevel ud fra ovenstående nævnt flere tilfælde hvor revisor har 

måtte afstå fra at udføre en opgave for et selskab pga. de nye regler, hvorfor forbudslisten får en 

betydning. 

8.2.2.1. Fortolkningsvanskeligheder 

Det fremgår af redegørelsen, at flere forfattere og Erst lægger op til, at der er et behov for fortolkning 

af, hvordan forbudsydelserne skal forstås, for at afgøre hvorvidt en ydelse må udføres eller ej. 

Kristian fremhæver i sit interview, jf. afsnit 8.1, at fortolkningen fra EU har været sparsom. Derfor har 

det været interessant at undersøge, hvorvidt forbudslisten i praksis har givet anledning til tvivl og 

manglende fortolkning. Under interviewet med Martin Samuelsen fra Erst, blev der spurgt ind til hvad 

deres rolle har været i forbindelse med begrænsningerne til NAS, jf. citatboks 19.  
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Ovenstående viser, at selvom EU-forordningen er gældende i alle EU-lande, så er det forskelligt 

hvordan man ser på forbuddene i medlemslandene, hvilket klart understreger, at forordningen 

lægger op til fortolkning, og kan gøre det svært for revisionshusene at finde frem til, hvor meget og 

hvad de må levere. I interviewet fremhæves det også, at der har været dialog med revisionshusene 

omkring hvordan forbuddene skal forstås, og hvor langt man må gå i sin levering af NAS (Samuelsen, 

2018). Så selvom revisorer umiddelbart udtrykker via studiets interviews, at det ikke er forbudslisten, 

der får den største betydning, har den stadig givet anledning til nogle fortolkningsmæssige 

spørgsmål og dialog med Erst. En revisor udtrykker følgende omkring vejledningen fra Erst: ” Der er 

blevet udarbejdet en vejledning, som I sikkert har. Og nej, den giver ikke enormt meget klarhed 

omkring tingene.” og tilføjer ”…Det er meget et fortolkningsspørgsmål og der vil danne sig en praksis, 

og det er jo interessant at se, hvordan det så kommer til at virke.” (Revisor_3). Hvorfor det igen her 

fremstår overraskende, at revisorers overordnede indtryk er, at forbuddene ikke ændrer det store, 

når der nævnes flere tilfælde hvor de må afstå, og som revisor her fremhæver kræver mange 

fortolkninger.  

For at komme med fortolkningsbidrag nævner Martin, at Erst har søgt inspiration i andre EU-lande, 

og har forhørt sig omkring deres forståelse af forbuddene, hvilket netop kan være en årsag til, at 

vejledningen har været længe undervejs, jf. citatboks 20. 

 

Det fremgår meget tydeligt af ovenstående, at Erst mener at forordningen og forbudsydelserne har 

krævet fortolkning, og viser at Erst har haft sine europæiske, regulatoriske netværk at trække på ift. 

fortolkningen af forbudslisten. Det at der ligger nogle fortolkningsmæssige overvejelser i 

forbudslisten, bekræftes ligeledes i et interview med en regnskabsansvarlig som siger, at det er 

indtrykket, at det er forskelligt hvor langt revisorerne vil gå med forskellige NAS: ”…Det er lidt en 

problemstilling, fordi vi har ikke fået fuldstændig klarhed om hvordan revisionshusene forholder sig 

Citatboks 19: Interview m. Martin Samuelsen 
”…Vores rolle er, og har været og vil blive fremadrettet i et væsentligt omfang, at 

vejlede og hjælpe til fortolkningen af nogle af de her forordningsbestemmelser osv., 
samt føre tilsyn hermed… …De store revisionshuse som i den grad er underkastet 

forordningen, som følge af deres revision af PIE-virksomheder, oplever måske nogle 
lidt divergerende opfattelser i Europa af, hvordan forordningen skal fortolkes og 

hvordan de her bestemmelser skal fortolkes.”  
Kilde: (Samuelsen) 

 

Citatboks 20: Interview m. Martin Samuelsen 
”…Vi var nødt til at lægge følere ud og afsøge lidt, hvordan man ser på det her i andre 

europæiske lande. Vi er jo en del af nogle europæiske regulatoriske netværk. Altså 
netværk af tilsynsmyndigheder og regulatorer i andre europæiske lande…. …Der har 

været et behov for ligesom at aligne nogle fortolkninger. Altså hvor mener I stregen skal 
være henne, i forhold til hvad kan revisor levere af ydelser osv.”  

Kilde: (Samuelsen) 
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til den. Vi har i mange henseender haft oplevelser af, at hvis vi spørger Deloitte kontra PwC eller EY 

eller datidens KPMG, så er der lidt forskellige fortolkninger hos dem også. Hvor at vi så siger, kan vi 

bruge jer til det, og så siger de: "Nej nej nej, det er forbudt". Så siger vi det til et lignende hus: "Kan 

vi bruge jer til det?" Ja, det kan vi måske godt finde ud af". Så det er altså hvor de selv har lagt 

fortolkningen...” (Regnskabsansvarlig_2). Dette citat bekræfter Kristians påstand om, at han mener, 

at revisionshusene fortolker forskelligt på reglerne, jf. afsnit 8.1, og disse divergerende opfattelser 

bekræfter ligeledes at forbuddene kræver fortolkning. Martin udtaler også i sit interview, at han kan 

forestille sig, hvordan det må være svært for RU’ene at trække en streg ift. hvad revisor må levere 

af NAS, og hvad man ikke må, jf. citatboks 21. 

 

Et medlem bekræfter da også, at vedkommende syntes, at forbuddene og vejledningen fra Erst 

kræver fortolkning: ”… Men jeg kan se, at stort set alt sammen, det skal man ind og tolke på, og 

forholde sig til. Så det er ikke sådan bare lige og sige, så det er det eller det. Det bliver noget med 

at skønne og vurdere og ligge nogen holdninger til det.” (RU-medlem_11). Da det fremgik af 

interviewet, at Erst godt kunne forstå hvis RU havde fortolkningsvanskeligheder, blev der i det 

foretagne interview spurgt ind til, om de så forventeligt, har haft mange henvendelser fra PIE-

selskaber ift. hvad revisor må og ikke må, hvortil der svares jf. citatboks 22.  

 

Dermed har de altså ikke haft mange henvendelser fra PIE-selskaber, og der er forskel på hvorvidt 

revisorer og PIE-selskaber har henvendt sig til dem ift. fortolkningen af forbuddene. Det kan måske 

forklares med, at PIE-selskaberne i højere grad forespørger gennem revisor end direkte gennem 

Erst, fordi der er en forventning om, at revisor kender reglerne. Denne holdning bekræftes af 

følgende selskab: ”…Men det er PwC ligeså opmærksomme på. Det tror jeg også der er mange 

virksomheder der beror sig på. Vi prøver selvfølgelig at have rigtig godt styr på det, men vi har også 

en formodning om, at revisionshusene har endnu mere styr på det...” (Regnskabsansvarlig_2).  

Udover forventningen til at revisor kender reglerne, kan en anden forklaring være, at der er nogle 

udfordringer ved fortolkningen af forbudslisten, som gør at selskaberne i højere grad vil finde en 

anden til de rådgivningsopgaver, man er i tvivl om. En regnskabsansvarlig udtrykker et område, som 

selskabet så som en gråzone, hvor man derfor fravalgte ekstern revisor, selvom revisor fortolkede 

Citatboks 21: Interview m. Martin Samuelsen 
”Hvis vi prøver at lægge os over på revisionsudvalgssiden, så kan jeg godt sidde tilbage 

og tænke, at der må være nogen der har nogle store vanskeligheder i helt reelt at 
vurdere om revisor når han kommer med sit tilbud på en opgave, om den er indenfor 

eller udenfor stregen.”  
Kilde: (Samuelsen) 

 

Citatboks 22: Interview m. Martin Samuelsen 
”Nej. Det vil jeg sige, det fylder ikke meget lige i øjeblikket. Men det kommer det til at 

gøre fremadrettet.”  
Kilde: (Samuelsen) 
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det som en tilladt ydelse: ”…Så har der været en gråzone hvor Deloitte mener, at vi må gerne bruge 

dem til personskatter, altså advise os om personskatter, f.eks. ved udsendelser. Der har vi sagt, at 

det er jeres fortolkning, men det er ikke helt vores fortolkning, så vi vil ikke bruge jer…” 

(Regnskabsansvarlig_2). Her blev der dermed taget selvstændig stilling til revisors levering af NAS, 

og gråzonen gjorde at man valgte revisor fra. Fortolkningsvanskelighederne illustreres også af en 

anden regnskabsansvarlig, som nævner følgende praktiske udfordring fra deres selskab: ”…De 

sender så en request i revisionshus X’s system, men jeg var i tvivl. Revisionshus X i Danmark var i 

tvivl. Vi skriver frem og tilbage, og til sidst siger jeg så bare, at I må vurdere det. Jeg lægger mig op 

af det. Men og jeg tror det var 60 dage vi havde til at implementere, og det er meget kort tid. Jeg tror 

at i hvert fald de første 20-25 dage af de 60 dage, gik med at få afklaret, om revisionshus X 

overhovedet måtte påtage sig opgaven…”, hvortil der suppleres med: ”…Min personlige holdning 

lige på den sag var, at hvis det skete igen, helt det samme, så vil jeg første dag sige til dem, få lige 

et tilbud hos nogle andre med det samme, glem revisionshus X. Fordi så er vi ude af det der... …Det 

var et eksempel på, at den usikkerhed der var, gjorde at man i dag bare ville gøre det sikre.” 

(Regnskabsansvarlig_4). Eksemplet illustrerer et område, hvor både selskab og revisor var i tvivl 

om, hvorvidt ydelsen ville ligge indenfor forbudslisten eller ej, og hvor både selskab og revisor brugte 

lang tid på at afklare, om det var noget revisor kunne udføre. Pga. denne fortolkningsvanskelighed 

fremgår det tydeligt, at såfremt samme situation ville opstå senere, ville man klart vælge at få 

opgaven lagt ud hos en anden end revisor. Yderligere viser det, at det at revisorerne tidligere har 

udtrykt, at hvis man er i tvivl, så er man ikke i tvivl og afstår hellere. Det er alligevel ikke tilfældet her, 

hvor revisor hellere brugte mange dage på at undersøge muligheden for levering af denne NAS 

fremfor at afstå, som revisorer ellers tidligere udtrykte, at man ville gøre. Det udtrykker ligeledes, at 

det potentiale der umiddelbart kan ligge i disse NAS, gør at man ikke ”bare” opgiver en sådan ydelse 

på trods af tvivl. Ovenstående viser, at selvom forbudslisten i sig selv, ifølge selskaberne og 

revisorer, ikke har den store betydning, kan den alligevel pga. mange fortolkningsspørgsmål 

medføre, at selskaber i øget grad vil vælge revisor fra til NAS, som kræver fortolkning, og dermed 

medføre en større opdeling mellem revision og rådgivning. Det bekræftes også i andre interviews, 

at såfremt selskabet er i tvivl om hvorvidt revisor må levere en bestemt NAS, så vil man lægge den 

ud til andre, pga. de praktiske udfordringer det kræver at få afklaring om, hvorvidt revisor kan levere. 

Eksempelvis nævner en revisor, at de oplever følgende: ”…Men det jeg sagde tidligere omkring 

virksomhedens valg, om de går mere og mere restrictet. De gider ikke sidde og argumenterer for 

hvorfor den her skatteydelse er ok...” (Revisor_4). En anden revisor nævner ligeledes, at der nok i 

dag er en tendens til, at hvis man er i tvivl om noget, så tolker man snarere lidt mere forsigtigt end 

det modsatte: ”Der er vel selvfølgelig en tendens til, at folk i det samfund vi er i nu, hvor der er 

uhyggeligt fokus på compliance og overholdelse af regler, snarere fortolker ting lidt mere forsigtig 

end det modsatte.” (Revisor_3). Kristian fremhæver samme tendens i sit interview, at de udvalg han 

har talt med, udtrykker at de ikke har nogle ønsker om at udfordre grænserne, og at man ikke vil 

løbe nogen som helst risiko, og så hellere skære lidt hårdere fra. Dermed kan det udledes, at risikoen 
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for at træde ved siden af forbuddene, kan føre til en form for overimplementering, fordi nogle 

selskaber ikke vil gå til grænsen, hvis de er i tvivl. I citatboks 23 fremgår det, hvordan revisorer og 

selskaber, udtrykker at man hellere vil være på den sikre side og vælge revisor fra i tilfælde hvor 

man er i tvivl.  

 

Det illustrerer, at selskaberne i højere grad overimplementerer end at gå til grænsen eller over, fordi 

man ikke vil løbe en risiko. Der er dermed flere af de interviewede der fremhæver, at forbudslisten 

og de ydelser, hvor man er i tvivl, kan medføre at selskaberne laver en skarpere opdeling mellem 

revision og rådgivning, fordi det bliver for besværligt, at sidde og argumentere for og imod, og i stedet 

vil være lettere, at lave et rent snit mellem de 2 områder. Det kan måske forklare, hvorfor de ikke 

mener, at de har haft de store fortolkningsvanskeligheder. 

8.2.2.2. Skatterådgivning 

Et af de områder, hvor der særligt har været tvivl omkring fortolkningen af hvad revisor kan levere, 

har været på skatteområdet. Det ses bl.a. ved, at Erst har udsendt en hel vejledning omkring tilladte 

skatte- og vurderingsydelser, men det underbygges også i de foretagne interviews, hvor det netop 

fremhæves, som en af de gråzoner både selskaber og revisorer finder ved forbudslisten, jf. citatboks 

24. 

Citatboks 23: Interviews m. revisorer og selskaber 
”…Der er helt klart også nogle virksomheder som siger, at de her regler er for 

besværlige at administrere, og så det kan godt være, at revisor gerne må, men hos 
os der laver revisor i princippet bare revision…”  

Kilde: (Revisor_1) 
 

”Der er nogen der simpelhent bare vælger fuldstændig rent, og siger, at vi vil kun 
have jer til revision eller det der ligger helt tæt på revision.” 

Kilde: (Revisor_2) 
 

”…Jeg vil tro, at virksomhederne vil gå i en retning af en klarere adskillelse imellem 
revision og rådgivning. De orker ikke at skulle diskutere med deres revisionskomite 

hele tiden. De ønsker ikke at komme i nogle grænseflader. Det er sådan set fint 
nok, og det er jo det der har været lovens intention. Men det gør nok, at der vil 

komme en række tilfælde, hvor virksomhederne har en mere striks fortolkning end i 
lovens forstand…”  

Kilde: (Revisor_4) 
 

”…Men det er det der igen, hvis man er i tvivl, så vælger man en anden…”  
Kilde: (Regnskabsansvarlig_4) 

 

”… Vi siger overholder den reglerne, og er der noget der er på vippen her? Og der 
er vi måske mere krakilsk end reglerne måske er, for netop at undgå at vi får 

uafhængigheds issues…”  
Kilde: (Regnskabsansvarlig_3) 
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Citatboks 25: Interviews m. revisor og selskaber 
”… Skatterådgivning, og typisk ligger vi det ud til nogle andre alligevel…” 

Kilde: (RU-medlem_1) 
 

”… Den har vi skiftet tror jeg, for hele skattemodulet rykkede vi over til Deloitte, 

mener jeg.” 
Kilde: (RU-medlem_3) 

 

” …Så her har vi faktisk ikke brugt vores revisorer, så meget.” 
Kilde: (Regnskabsansvarlig_1) 

 

”Vi har altid været relativt firkantet med, at vi ikke bruger dem så meget til skat. Fordi 

der har altid været et regelsæt, omkring hvor meget må man egentlig på skat og så 

samtidig være revisor. Så der har vi stort set altid brugt andre huse...”  
Kilde: (Regnskabsansvarlig_2) 

 

”… Et af eksemplerne der kan komme, som jo er sådan en transmission nu. Men jeg 
tror på sigt, at så vil skat. Det vil være helt opdelt. Man vil ikke skulle ind og have 

rådgiver som ikke må hjælpe med det og det. Altså der tror jeg, at man vil, over tid, 
have nogle klarer opdelinger.” 

Kilde: (Revisor_4) 

 

Det viser, at selvom revisorerne tidligere har udtalt, at forbudslisten ikke rigtig ændrer på noget ift. 

tidligere, er der altså områder, de finder som gråzoner. En regnskabsansvarlig nævner, at den nye 

EU-forordning bl.a. har været med til at påvirke, at de har lagt deres skatterådgivning over til et andet 

revisionshus end ekstern revisor: ”…Det har været medvirkende til, som sagt at vi også er begyndt 

at bruge andre på skatterådgivning...”, og uddyber med: ”…Så vi er begyndt at etablere os med 

nogle andre, sådan rådgivningsmæssigt, primært på skat.” (Regnskabsansvarlig_4). Vedkommende 

siger at de i fremtiden gerne vil gå endnu længere, ift. at lave en øget skillevæg mellem revision og 

rådgivning, således så de anvender andre revisorer end ekstern revisor på deres NAS: ”Vi vil gerne 

gå længere, men vi er der, når vi snakker decideret rådgivning på, og det er primært skat. Vi har 

faktisk også nogle få steder på akkvisitioner og samarbejdsaftaler og sådan nogle ting. Der er vi 

begyndt at bruge en eller flere andre.” (Regnskabsansvarlig_4). Øvrige regnskabsansvarlige, RU-

medlemmer og revisor bekræfter, at man på samme måde hos dem, har lagt skatterådgivningen 

over til andre end ekstern revisor, jf. citatboks 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citatboks 24: Interviews m. revisorer og selskaber 
”…Der er noget med skat, og det bliver stadigvæk diskuteret...” 

Kilde:  (RU-medlem_7) 
 

”På skatterådgivning er det altid en lille smule mere blury…” 
Kilde: (RU-medlem_1) 

 

”…Men på skatteområdet, der bliver noget. Her skal vi tænke os mere om…” 
Kilde: (Regnskabsansvarlig_1) 

 

”…Der har været sået en del tvivl om, hvorvidt revisor også kan yde rådgivning på 
skatteområdet, transfer pricing og sådan noget…” 

Kilde: (Revisor_1) 
 

”…Det på skatteområdet er en gråzone…” 
Kilde: (Revisor_3) 
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Citatboks 27: Interview m. Kristian Koktvedgaard 
”Problemet er, at noget af TP'en vælger de fra, det er vel mit indtryk. Men det gør de af 

nød, og ikke af lyst…” 
Kilde: (Koktvedgaard) 

 

Ovenstående viser, at selskaberne vælger at lægge skatterådgivningen ud til andre end ekstern 

revisor, hvilket måske kan forklares med, at mange oplever skatteområdet som en gråzone, jf. 

citatboks 24, og det er med til at øge skillevæggen mellem revision og rådgivning.  

Det viser, at forbuddene har medført en øget opdeling, og at man har flere forskellige til at udføre 

sine opgaver. Selvom Danmark har indført en minimumsimplementering af forordningen, hvor man 

alligevel tillader, at ekstern revisor f.eks. kan levere skatterådgivning ift. anvendelse af 

skattelovgivning (f.eks. TP), virker det ud fra studiet som om, at denne undtagelse alligevel ikke 

kommer til at blive udnyttet fuldt ud i praksis. Det fremgår af følgende citatboks 26. 

 

Her er der flere eksempler på at netop TP, som var en af de gråzoner Kristian fremhævede, er noget 

selskaberne har valgt at lægge ud til andre end ekstern revisor. Et selskab fremhæver ligeledes, at 

de har gjort det samme med revisor som partsrepræsentant i skattesager: ”Men der er en vigtig part. 

De må ikke optræde som advokerende…”, og tilføjer at det specifikt står i selskabets procedurer for 

NAS: ”… under ”Prohibited non-audit services”, tredje bullet: "Undertaking work that involves acting 

as an advoked for the company." (RU-medlem_5). Af bilag 38 fremgår yderligere eksempler på 

forbudte NAS, jf. selskabets politik. Kristian fremhævede særligt disse områder i sit interview, som 

områder hvor det kan være svært at vurdere, hvor meget NAS revisor må levere, hvorfor det måske 

kan forklare, at selskaberne lægger disse områder ud til andre. Ser man i vejledningen fra Erst, 

fremgår denne svære vurdering også. Her fremgår det, at ved bistand ifm. udarbejdelse af TP-

dokumentation, må revisor ikke påtage sig ansvar for at udarbejde denne, men må gerne assistere 

med at udarbejde dokumentationen og rådgive om kravene til denne. En anden svær grænseflade 

indenfor TP er, at det som udgangspunkt er tilladt, at revisor vurderer armslængdeprincippet for TP, 

men det afhænger af om revisor med rimelig sandsynlighed, vil nå samme konklusion som 

skattemyndighederne. Det afgøres af hvorvidt selskabet er komplekst eller simpelt, således så en 

kompleks virksomhed og prismodel, vil medføre en øget risiko for, at revisor ikke kan komme med 

samme konklusion som skattemyndighederne, og dermed vil være en forbudsydelse (Vejledning, 

2017, s. 33-34). Det viser nogle af de grænsetilfælde, der er for hvor langt revisor kan gå i sin 

skatterådgivning, og det udtrykker de praktiske udfordringer, som selskaberne skal tage stilling til, 

når de skal godkende revisors levering af NAS. Det bekræfter Kristian i citatboks 27.  

 

Citatboks 26: Interviews m. regnskabsansvarlige 
”Altså på rådgivning om Transfer Pricing, der bruger vi ikke ekstern revisor.”  

Kilde: (Regnskabsansvarlig_4) 

 
”Men igen også på Transfer Pricing området, har vi ikke brugt dem hidtil, så det føles 

ikke som nogen begrænsning.”  
Kilde: (Regnskabsansvarlig_1) 
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Det kan måske forklare, at selskaber netop på disse områder, har valgt at lægge rådgivningen ud til 

andre, og dermed ikke udnytter optionen til fulde i praksis. At der nævnes disse eksempler på 

områder hvor man ikke anvender sin eksterne revisor, er ligeledes med til at vise, at selskaberne i 

dag er gået længere væk fra det at have én revisor til alt. Det viser, at selskaberne dermed lever op 

til EU’s intention omkring større adskillelse mellem revisors levering af rådgivning og revision. Dog 

kan det diskuteres hvorvidt det var formålet, at optionen i forbudslisten ikke i fuldt omfang finder 

anvendelse i praksis, fordi områderne ofte alligevel lægges helt ud til andre. Yderligere kan det 

pointeres, at det at mange selskaber lægger hele områder ud til andre, f.eks. skatterådgivning, kan 

være med til at forklare, hvorfor de ikke mener, at begrænsningerne påvirker dem særlig meget, da 

det særligt er de områder, der kræver fortolkning og vurdering, hvilket man undgår når det er lagt ud 

til andre end ekstern revisor.  

8.2.2.3. Delkonklusion på forbudslistens betydning 

Det udtrykkes ikke umiddelbart at forbudslisten giver anledning til den store betydning. Analysen har 

dog vist, at både selskaber og revisorer nævner områder, hvor revisor som følge af forbudslisten må 

afstå. Ligesom analysen udtrykker, at forbudslisten har givet anledning til fortolkningsspørgsmål. 

Selskaberne fremhæver, at et område de føler påvirker dem og er en gråzone er indenfor 

skatterådgivning. Her har interviewene vist, at der er en tendens til, at selskaberne i højere grad end 

tidligere, fravælger ekstern revisor til levering af skatterådgivning, hvilket giver en skillevæg mellem 

skat og revision. Det kan ligeledes være med til at forklare, hvorfor selskaber ikke mener, at 

forbudslisten får den store betydning.
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8.2.3. Strategisk udvælgelse af NAS 

Det fremgår af ovenstående analyse, at 70%-CAP’et har medført, at selskaberne i højere grad er 

nødt til at prioritere, hvad de vil have deres eksterne revisor til at levere af NAS. Derudover medfører 

forbudslisten at selskaberne i højere grad, er nødt til at indtænke, hvem de har på de enkelte 

opgaver, fordi en forbudsydelse vil udelukke, at revisor samtidig kan foretage den lovpligtige revision 

for selskabet. Disse strategiske issues pointerede Kristian i hans interview, som en konsekvens af 

begrænsningerne.  

8.2.3.1. Langsigtede overvejelser 

Ovenstående konsekvenser af EU-forordningen medfører, at selskaberne i højere grad er nødt til at 

tænke langsigtet, når de vælger hvem der skal rådgive om hvad. Her har analysen i afsnit 8.2.1.2, 

omkring øget prioritering ift. 70%-CAP’et, vist at selskaberne som følge af denne, er nødt til at 

prioritere deres eksterne revisors levering af NAS, og gerne vil sikre, at der er luft op til CAP’et. 

Derfor er selskaberne nødt til at tænke mere langsigtet, således så selskaberne ikke i starten af et 

regnskabsår, allerede har opbrugt CAP’et og nået begrænsningen på 70%, såfremt der var andre 

ydelser, man ville have ekstern revisor til at udføre på et senere tidspunkt. For at selskaberne kan 

prioritere, er de nødt til at tænke forud og klarlægge i hvilket omfang de kommer til, at anvende deres 

eksterne revisor til NAS, hvorfor de skal tænke mere langsigtet i forhold til 70%-CAP’et, hvilket kan 

være svært når man ikke altid kender til det endelige omfang af ydelserne.  

Ift. forbudslisten nævner en regnskabsansvarlig et konkret eksempel, hvor selskabet for 4 år siden 

skulle vælge, hvem der skulle rådgive dem. Heri blev det allerede ved udarbejdelsen af kontrakten 

om udførelsen af NAS aftalt, at den skulle løbe max. 4 år, indtil 2017, fordi at der var tale om en 

forbudsydelse, som ellers ville udelukke revisionshuset fra, at kunne blive valgt til den lovpligtige 

revision: ”…Det var noget vi planlagde helt fra starten af, så da vi fik dem ind for 4 år siden, med det 

her som udsigt, der sagde vi, at nu laver vi kun kontrakten til ultimo 2017, og så ser vi hvad situation 

vi er i der, og hvad vejledninger har sagt osv. Så der kan man sige, der tænkte vi forud ...” 

(Regnskabsansvarlig_2). Såfremt selskabet ikke havde tænkt langsigtet som en konsekvens af 

begrænsningerne, ville de ende i en situation, hvor de kun havde 2 kandidater til revisionen (såfremt 

det antages de vil bruge Big Four), hvis de var tvunget til et udbud i år 2020, og samtidig var bundet 

af en rådgivningskontrakt til og med år 2020. Det bliver således hovedreglen for selskaber fremover, 

såfremt man vil anvende Big Four på revisionen, at man har én ekstern revisor og én fast NAS 

leverandør, medmindre man sender revisionen i udbud og træffer valget om revisor mere end 1 år 

inden tiltrædelse, så man får cool’et 3 revisionsfirmaer af. Det kan både skyldes strategiske 

overvejelser, men også at selskaberne er usikre på, hvem der bliver valgt i et udbud, og derfor er 

nødt til at holde disse kandidater fri for NAS. Her nævnes netop et eksempel, hvor man tænker 

langsigtet og afholder udbud mere end 1 år inden: ”…Men en stor global virksomhed. De kører deres 

udbud her i efteråret 2018, med henblik på at blive revisor på 2020. Dvs. at de har det afklaret mere 

end 12 måneder før, med henblik på at sikre en fuldstændig cool-off i det tilfælde hvor der måtte 



71 | S i d e   S T R A T E G I S K  U D V Æ L G E L S E  

 

 
 

være nogle grænseflader.” (Revisor_4). Her nævnes der altså et eksempel på en virksomhed, som 

allerede kommer til at have deres udbud i år 2018, selvom det først er om at blive revisor i år 2020, 

fordi at man ikke ønsker, at der skal være nogle ydelser, der kommer til at kompromittere med ens 

valg af revisor, og så man har 3 udbydere åbne. Det fremgår dermed af citaterne, at forbudslisten 

og 70%-begrænsningen får den betydning, at selskaber i højere grad, kommer til at tænke mere 

langsigtet ift. hvorvidt der kan være ydelser på forbudslisten, der kompromitterer med det, at kunne 

blive valgt som revisor for selskabet, og i højere grad kommer til at vurdere hvem der rådgiver om 

hvad, så man ikke udelukker potentielle kandidater til at blive revisorer. En ting der ligeledes kan 

være med til at øge tendensen til at selskaber tænker mere langsigtet, kan ligeledes være pga. typen 

af NAS. Både Kristian og et medlem nævner, at flere NAS ofte kan være meget langvarige, hvor det 

ikke er hensigtsmæssigt pludselig at skifte denne rådgiver ud, og dermed vil dette revisionshus ikke 

kunne komme med i et udbud til revisionen, såfremt det er en forbudsydelse, jf. citatboks 28.  

 

Har selskaberne således bundet sig til en længerevarende rådgivningskontrakt vedr. TP-

forhandlinger med ét revisionshus, anvender ét andet revisionshus på øvrige rådgivningsopgaver, 

har én revisor på revisionen, vil de således kun have én mulig kandidat til et udbud på revisionen, 

såfremt de vil anvende Big Four. Begrænsningerne til NAS, kan dermed resultere i døde spillere.  

8.2.3.2. Døde spillere 
Igennem de foretagne interviews, er det blevet meget tydeligt, at selskaber tænker mere strategisk 

i forhold til valget af rådgiver, og hvilke opgaver revisor skal være på, for at man ikke kommer til at 

udelukke nogle fra et eventuelt udbud. Et RU-medlem nævner, at man fra RU’s side, har sagt til 

finansafdelingen, at når de rekvirerer revisor til NAS, så skal de være opmærksom på, om det kan 

udelukke nogle på revisionen, ligesom en regnskabsansvarlig fortæller om den mere strategiske 

tankegang, jf. citatboks 29.  

Citatboks 28: Interviews m. Kristian Koktvedgaard og RU-medlem 
” …Der er nogle typer opgaver, som er langvarige, f.eks. TP-forhandlinger tager typisk 
7-10 år. Altså det tager jo simpelthen så lang tid at få sådan noget igennem, og f.eks. i 
Kina og Indien bør man ikke skifte rådgiver midt i forløbet. Der er det bare for dyrt, at 

finde ny rådgiver og det kan sådan set også ødelægge det hele.” 
Kilde: (Koktvedgaard) 

 

”…Og nogle gange så har du måske lavet langvarige rådgivningskontrakter med nogen 
af dem, hvor de så diskvalificerer sig selv. ”  

Kilde: (RU-medlem_8) 
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Her fremhæver den regnskabsansvarlige, at de med vilje og helt bevidst, lader være med at etablere 

for mange opgaver med et revisionshus, fordi det vil kunne udelukke dem fra at blive revisor pga. 

forbudslisten. Det forstærkes yderligere af, at selskaberne nu også med den nye forordning, er 

tvunget til at udbyde revisionen efter 10 år, og maksimalt kan have samme revisor i 20 år, jf. afsnit 

7.3. Samme regnskabsansvarlige understreger, at de nye begrænsninger vil få en større 

opmærksomhed i perioder op til et udbud, fordi det her kan have betydning for ens mulighed, for at 

vælge revisorer. Fordi hvis der kun er 1 mulig revisor, vil prisen se anderledes ud: ” …Og så kan 

man sige, at vi er lidt ekstra påpasselige, på grund af udbudssituationen. Vi vil have alle 3 huse inde 

og kunne give et tilbud. Og i hvert fald 2 af dem er relevante i Danmark, fordi KPMG har droslet ned 

på revisionsdelen. Fordi hvis vi lige pludselig kun har PwC til rådighed, så bliver det en helt anden 

pris vi skal betale for PwC, fordi vi ikke kan byde mod EY, så det er super vigtigt.” 

(Regnskabsansvarlig_2). Igen her fremhæves det, at ikke alle selskaber opfatter det som Big Four, 

men i højere grad Big Three, da ikke alle ser KPMG, som en mulig kandidat, hvor nogle kun ser det 

som 3 udbydere. Et andet RU-medlem nævner ligeledes, at de i højere grad er nødt til at planlægge 

hvem de har på de enkelte opgaver, og at det især kræver ekstra at holde styr på op til et udbud, 

hvor man ikke vil udelukke nogle: ” Det her med at revisor skal rulle på og af, det er noget ret konkret. 

Det giver selvfølgelig at man skal planlægge i god tid. Man skal planlægge et udbud, og nu er der 

ikke så mange du kan sende i udbud til…” (RU-medlem_8). Citatet illustrerer, som det også er nævnt 

tidligere, at begrænsningerne til NAS medfører, at selskaberne i højere grad, er nødt til at tænke 

langsigtet, når de vælger hvem de sætter til at udføre NAS, fordi man ikke vil have, at det skal 

diskvalificere nogle som revisorer. Man kan dermed konkludere på ovenstående, at 

begrænsningerne til NAS får endnu større betydning, fordi der samtidig er implementeret en regel 

omkring firmarotation, som gør at virksomhederne er nødt til at foretage udskiftning af deres revisor, 

og det kan være svært i en branche hvor udbuddet er på maksimalt 4 revisionshuse (nogle mener 

kun 3), der kan tilbyde revision som selskaberne vil bruge. Det er måske en forklaring på, at 

selskaberne i højere grad ønsker at holde styr på, hvilke revisionshuse der leverer hvad til dem. Man 

Citatboks 29: Interviews m. selskaber 
” …Vi har bedt om i revisionsudvalget, at man er særlig opmærksom på, når man kigger 

efter andre ydelser, at vi nu ikke gør dem til døde spillere.”  
Kilde: (RU-medlem_10) 

 

”…Vi er i den særlige situation, ligesom mange andre børsnoterede, at vi skal skifte 
revisor før 2020. Og i den henseende er der noget med cooling-off. Det vil f.eks. være 

dumt at etablere os for meget med EY, fordi vi vil jo gerne have EY med i et udbud, 
sådan så vi kan have flest mulige med i et udbud. Og i DK hvor KPMG er lidt vanskelige 

og egentlig se som en top 4. Så derfor er vi meget påpasselige med ikke, at entrere 
både med PwC og EY, og til dels også KPMG på noget som kunne stå i vejen for, at de 
kunne være med i et udbud i enten 2018 eller 2019. Så det er faktisk enormt komplekst 

at finde ud af.” 
Kilde: (Regnskabsansvarlig_2) 
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kan yderligere udlede af citatboks 28 med RU-medlem 8, at selvom man maksimalt har en cooling-

in periode på op til 1 år, for at kunne blive valgt som revisor i et udbud, kan der være NAS, hvor 

kontrakten binder til mere end 1 år, og det vil udelukke, at denne revisor kan blive valgt i et muligt 

udbud. Derfor vil man måske i fremtiden se, at selskaber og revisionshuse indgår mere kortsigtede 

kontrakter omkring NAS, fordi det ikke må udelukke en revisor fra et udbud, og at selskaberne altid 

vil sørge for, at de indgåede kontrakter omkring NAS, vil udløbe senest 1 år inden et udbud om den 

lovpligtige revision. Dermed viser analysen, at selvom selskaberne nævner, at det særligt er op til 

udbudssituationer, at man vil være endnu mere påpasselige med bare, at tage nogle ind til NAS, så 

er det ikke kun et eller to år inden udbuddet, men endnu mere langsigtet selskaberne tænker. Som 

f.eks. med virksomheden der rullede EY af i et af deres datterselskaber i år 2017, på baggrund af 

en kontrakt lavet i år 2013, udelukkende fordi man ikke ville udelukke dem fra et udbud i år 2020. 

Det skal pointeres, at selskabet stoppede kontrakten med EY fra år 2017, fordi man i år 2013 da 

kontrakten blev indgået, var i tvivl omkring hvordan overgangsreglerne ville spille sig ud.  

Det at selskaberne i højere grad planlægger og holder øje med, hvem der er på de enkelte ydelser, 

er også noget en revisor nævner. Vedkommende udtaler, at en del selskaber er begyndt, at bede 

om rapportering omkring levering af NAS fra alle Big Four, og ikke bare deres eksterne revisor, fordi 

de vil være sikre på, at alle revisorer er mulige kandidater til en udbudsrunde med revisionen, 

ligesom en regnskabsansvarlig udtrykker hvordan alt skal vurderes, også ude i datterselskaber, ift. 

om det kan medføre udelukkelse, jf. citatboks 30.  

 

Den øgede rapportering fra alle Big Four giver mulighed for, at selskaberne kan monitorere rundt i 

hvem der laver hvad, og kan holde styr på, at de ikke får udelukket potentielle kandidater. Det er 

ikke kun for det enkelte PIE-selskab i Danmark at det gælder, eftersom art. 5, stk. 1, vil medføre at 

PIE-selskabet i Danmark, ikke kan vælge en revisor, hvis datterselskabet anvender denne eller dets 

netværk til en forbudsydelse. Det gør det dermed mere kompliceret og kræver flere strategiske 

overvejelser, at holde styr på hvem der leverer hvad i de enkelte datterselskaber. Ligesom 

ovenstående viser, at selskaberne ud fra ovenstående 2 citater lægger den vurdering ud til revisor 

og dets netværk, som skal vurdere, holde øje med og rapportere om deres levering af NAS.   

Citatboks 30: Interviews m. selskab og revisor 
”…Det er sådan set, at de beder om det fra alle Big Four, for at kunne monitorere om 

der er nogen der laver noget, der potentielt på sigt kan gøre, at de ikke vil være 
valgbar som revisorer.”  

Kilde: (Revisor_4) 
 

”…Vi har et tæt forhold til Deloitte, og så kender vi folk hos PwC, EY og KPMG. Der 
har vi sagt til alle, at I skal advisere jeres folk, de har en intern database, hvis xx 

kommer og vil bruge noget eller vil bruge jer, så skal I lave en vurdering af, om det her 
giver mening og kan I i Danmark blive straffet for det…” 

Kilde: (Regnskabsansvarlig_2) 
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Ovenstående viser, at selskaberne er villige til at tænke strategisk og langsigtet ift. NAS, såfremt det 

giver dem mulighed for, at have flere potentielle kandidater fra Big Four i et udbud på revisionen.  

Det at selskaberne som minimum, vil holde ét Big Four selskab fri til revisionen, og ud fra dette 

vælger hvem der skal rådgive til deres NAS, kan være med til at indikere, at selskaberne i fremtiden 

måske ikke opnår samme kvalitet i deres NAS, fordi de ikke altid kan vælge dem, de syntes der er 

de bedste på opgaven, men i højere grad vælger efter, at man skal have kandidater til sit udbud på 

revisionen. Et problem Kristian ligeledes skitserede i sit interview, fordi selskaberne ikke på samme 

måde, kan vælge dem de synes, er de bedste på opgaven.  

8.2.3.3. Revisors kommercielle overvejelser 

Det er ikke kun på selskabssiden, at der bliver tænkt mere strategisk ift. hvem der skal være rådgiver, 

og hvem der skal være revisor. Det er et klart indtryk, at revisionshusene i lige så høj grad overvejer, 

hvorvidt man vil være revisor eller rådgiver hos en klient, og det kommer heller ikke som en 

overraskelse for dem, at der i højere grad er opstået denne skillevæg, hvor man ikke både kan være 

revisor og rådgiver. En revisor fortæller, at allerede da Grønbogen kom frem i 2010, nedsatte 

revisionshuset en gruppe, som havde til opgave at finde ud af, hvorvidt revisionshuset havde ønske 

om at være rådgiver eller revisor. Det illustrerer at revisorerne har set denne opdeling mellem 

revision og rådgivning, og at de har skullet overveje, hvor de placerer sig strategisk ift. deres klienter: 

”Ja, det gjorde vi jo faktisk allerede da Grønbogen kom frem. Her begyndte vi at lave et 

beslutningsorgan på tværs af vores enheder, for at vi traf den beslutning der var den rigtige for 

firmaet og ikke bare for hvem var det lige, der fik det ind af døren. Så vi har sat en gruppe ned til at 

beslutte, hvor det er, at vi skal være. Skal vi være revisorer eller skal vi være rådgivere? Eller hvad 

er vores tilgang til det...” (Revisor_2). Citatet viser, at revisorerne har haft strategiske overvejelser 

omkring, hvor de skal placere sig ift. revision og rådgivning, og det viser at de også er 

opmærksomme på, at de ikke i ligeså høj grad kan udføre begge dele for klienten. Yderligere udtaler 

revisor efterfølgende: ”…Og så tror jeg nok, at vores konkurrenter her i huset, altså dem der sidder 

på rådgivningsdelen, er selvfølgelig også fokuseret på, hvad det betyder for det de må levere på de 

områder hvor vi er revisorer…”  (Revisor_2). Det viser, at til trods for, at der er tale om samme 

revisionshus, opfatter revisor rådgivningsafdelingen i huset, som deres konkurrenter. Det viser klart 

hvordan rådgivning er blevet et stort forretningsområde for revisorerne, og at revisionshusene i dag 

både rummer revision og rådgivning, hvilket kan give anledning til spørgsmål om hvor man skal 

være. En anden revisor siger ligeledes, at de udmærket er klar over, at hvis de vælger det ene, vil 

det udelukke dem som det andet, netop pga. de nye regler: ”Og det er klart. Det tænker vi selvfølgelig 

over. Om det er mest relevant at være revisor eller mest relevant at være rådgiver…” (Revisor_3). 

Martin Samuelsen fra Erst nævner også i sit interview, at man kan opdele nogle af de store 

revisionshuses måde at byde på i to forskellige strategier: ”Bid-to-participate” eller ”Bid-to-win”, jf. 

citatboks 31.  
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Det understreger analysens allerede fremhævede konklusion om, at der indtænkes flere strategiske 

overvejelser, når revisorer skal byde på noget. Derudover udtrykker det, at nogle revisorer enten 

byder med sit bedste bud, fordi de gerne vil vinde, eller alternativt laver revisor et bud på revisionen, 

som er så overbudt, at revisor ved, at de ikke bliver valgt, men så har de budt, for at være med og 

eventuelt få adgang til attraktive rådgivningsopgaver i stedet for.  

Når man taler med revisorerne nævner et par stykker, at de har ladt det være op til kunden at 

beslutte, hvorvidt de ønsker revisionshuset som revisor eller rådgiver. Det fremgår af følgende 

citatboks. 

 

På trods af at 2 af revisorerne fortæller om denne holdning til, hvorvidt man som revisor skal levere 

rådgivning eller revision, fremgår det dog af enkelte af interviewene, at både en revisor og RU-

medlemmer nævner tilfælde, hvor man bevidst har undladt at byde på revisionen, fordi det var mere 

interessant at komme på rådgivningsopgaven. En revisor nævner følgende situation, jf. citatboks 33.  

 

Her fremgår det, at revisor har fratrådt revisionen, udelukkende med den begrundelse, at man så et 

større potentiale i at være på rådgivningsdelen. Det fremgår dog ikke af interviewet, hvorvidt det 

skyldes, at kunden har sagt fra overfor revisor, eller hvorvidt revisor har sagt fra, men det er stadig 

Citatboks 31: Interview m. Martin Samuelsen 
”Nogle af de store huse kører meget det her koncept med at sige, bid-to-participate 

eller bid-to-win, altså byd for at vinde eller byd for bare at være med og vise flaget. Det 
er muligt, at der er den her bid-to-participate som er mere. Jeg ved ikke om drejning 
går i retningen af det mere, end når man så ligger sit bud, at man næsten på forhånd 
ved, at det bliver nok ikke revisionsdelen, men nu er jeg så meget i scope, fedtet ind i 
det, så nu kan jeg til gengæld byde ind på nogle stærke rådgivningsopgaver. Det kan 

godt være en strategi og taktik man vælger...” 

Kilde: (Samuelsen) 

 

Citatboks 32: Interviews m. revisorer 
” …Vi har lagt det op, så vi siger, at det må være kunden der vælger det. Det er ikke os 

der skal vælge det. Vi kan godt have vores holdning til hvor vi helst vil være, men vi 
skal ud og spørge kunderne...” 

Kilde:  (Revisor_2) 
 

”…Hvis vi så siger, hvad betydning det får for de ydelser som man vil og kan levere, så 
har jeg sådan et meget grundlæggende synspunkt, at det skal kunderne bestemme…”  

Kilde: (Revisor_4) 

Citatboks 33: Dialog m. revisor 
Revisor 2:…Så vi har også eksempler hvor vi er fratrådt som revisorer. 
Christina: Okay, ja. Kan du sige, hvad der spillede ind der? 
Revisor 2: Jamen, der spillede jo det ind, at der var et stort potentiale på 
rådgivningsdelen. 

Kilde: (Revisor_2) 
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med til at understrege, de overvejelser revisor kan have i, om man skal være på revisionen eller 

rådgivningen. Samme revisor siger dog også i interviewet, at de har været ude for situationer, hvor 

de bevidst har ladt være med at byde på revisionen, fordi det ville kunne udelukke dem som 

rådgivere, jf. citatboks 34.  

 

Citatet ovenfor illustrerer, hvordan et revisionshus er blevet fravalgt af kunden, både ved at de ikke 

var med i et udbud omkring revisionen, fordi selskabet hellere ville have revisor på rådgivningsdelen, 

ligesom det viser, at kunden efterfølgende slet ikke inviterede revisionshuset til udbud længere. Det 

kan begrundes med, at kunderne også tænker strategisk, og godt er klar over, at hvis de vælger 

revisor på revisionen, vil det udelukke dem som rådgivere. Revisor 4 bekræfter ligeledes, at 

vedkommende har oplevet enkelte tilfælde, hvor de strategiske overvejelser og konsekvenser, spiller 

ind på hvad man ønsker at byde på: ”…Men en af dem. Det var en af verdens største banker, 

beliggende i England, hvor at et af husene, en af Big Four sagde, at de ønskede ikke at byde på 

revisionen, fordi de at de havde sådan set en masse rådgivningsarbejde de gerne ville opretholde. 

Så blev virksomheden så irriteret, så de sagde stop til at få rådgivning hos dem, fordi de syntes det 

var provokerende ikke at byde på revision i udbuddet...” (Revisor_4). Det viser at på trods af, at 

revisorerne udtrykker, at det skal være op til kunden at afgøre, hvorvidt revisor skal være på 

revisionen eller rådgivningen, så er der tilfælde, hvor revisor i højere grad ønsker at være på 

rådgivningsdelen, og derfor bevidst undlader at byde på revisionsopgaven, fordi rådgivningen findes 

mere attraktiv, hvilket gør at man kan diskutere, hvorvidt revisor mener, at deres kerneopgave er 

revision eller rådgivning. Derudover viser citatet at i sådanne situationer, hvor revisor bevidst 

undlader, at gå ind i et udbud, vil der kunne opstå tilfælde som her, hvor klienten vælger revisor helt 

fra, fordi man føler sig provokeret af, at der ikke er interesse for revisionen. Adm. Direktør for  

EY, Jesper Kofoed, udtrykker i en artikel samme reaktion fra selskaberne, at hvis man som 

rådgivningshus ikke byder på revisionen, skal man ikke forvente at få nogle NAS (Andersen L. , 

2018). Derfor er det vigtigt, at selskaberne har forskellige revisionshuse at vælge imellem, fordi at 

revisorernes kommercielle interesse til tider kan overskygge offentlighedens interesser, og derfor i 

situationer ikke vil byde på en revision. RU-medlemmer nævner følgende til hvorvidt man kan 

mærke, om revisor hellere vil rådgivning fremfor revision, jf. citatboks 35.  

Citatboks 34: Dialog m. revisor 
Mathias: Kunne man forestille sig, at man sagde nej til en revision bare i et udbud pga. 
at man hellere vil have rådgivningsdelen? 
Revisor 2: Ja. Og det har vi gjort. Det har vi faktisk gjort allerede da regelsættet kom 
frem i Grønbogsformen. Der var vi ude og have dialogen med nogle, hvor vi sagde at for 
alles vedkommende er det bedst, at vi lader være med at byde på revisionen, og det har 
de været enige i. Der er også nogle nu, hvor vi ikke bliver inviteret. Og det tror jeg gælder 
alle Big Four. Hvor vi simpelhent ikke bliver inviteret, fordi de kan godt se, at de hellere 
vil bruge os som en rådgiver. 

Kilde: (Revisor_2) 

 

 



77 | S i d e   S T R A T E G I S K  U D V Æ L G E L S E  

 

 
 

 

Et medlem fremhæver dermed at have oplevet tilfælde, hvor det fremgår som om, at revisor hellere 

vil deltage i rådgivning fremfor revision, og at vedkommende ikke ved ”om man skal brække armen 

på dem” eller hvad der skal til, for at få dem til at deltage i revisionsudbuddet. Det udtrykker klart, 

nogle tilfælde og frustrationer omkring, at revisor i nogle tilfælde hellere interesserer sig for 

rådgivning end revisionen, og at det kan være svært at få dem med i revisionen, fordi det er mere 

attraktivt for revisor, at være på rådgivningsdelen. Det viser dermed klart, at EU’s formodning om, at 

revisor har en egeninteresse i at levere andre ydelser end revision, stemmer overens med praksis. 

Samtidig viser praksis at, det at selskaber og revisorer har disse strategiske overvejelser, er med til 

at underbygge påstanden om, at der som følge af de nye regler, opstår en større adskillelse mellem 

revision og rådgivning, fordi man ikke længere kan være begge steder samtidig, hvilket var EU’s 

intention. Det kan dog diskuteres, hvorvidt denne adskillelse skaber en mindre interesse for revision, 

da studiet har set eksempler, hvor revisor bevidst fravælger revision fremfor rådgivning, fordi der nu 

er begrænsninger til NAS. Ovenstående situationer viser eksempler, hvor revisor bevidst har undladt 

at byde på revisionen, fordi der var et større potentiale i NAS, hvorfor man her kan diskutere, hvorvidt 

revisor repræsenterer samfundets interesser fremfor revisionshusets egne kommercielle interesser, 

når de på den måde kan fravælge deres kerneopgave, til fordel for noget som giver dem en større 

indtjening. Studiet har dermed set eksempler på, hvor revisorernes egeninteresse, spiller en større 

rolle end revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant, jf. RL §16, stk. 1. Ud fra ovenstående er 

der således fornuft i, at man fra EU’s side vil forsøge at styre og begrænse denne egeninteresse. 

8.2.3.4. Delkonklusion på strategisk udvælgelse af NAS 

Ovenstående viser at selskaberne tænker langsigtet, når de vælger hvem der skal yde rådgivning, 

da de ikke ønsker at gøre revisorer fra Big Four til døde spillere i et revisionsudbud. Derudover viser 

studiet, at revisor lader det være op til kunden, hvor revisor skal være, men studiet har set eksempler 

på de kommercielle overvejelser revisor har ved NAS. At revisorerne og klienterne gør sig disse 

strategiske overvejelser omkring, hvor revisor skal levere, er ligeledes med til at understrege, at der 

som følge af de nye begrænsninger, er opstået en større skillevæg mellem revision og rådgivning, 

således så man er nødt til at tage stilling til hvor man er, og hvem man vil bruge til hvad. 

Citatboks 35: Interviews m. RU-medlemmer 
”Ja, det har jeg haft nogle eksempler på… …Og så ser man honoraret. Det er 3 gange 

så stort, som det årlige revisionshonorar. Altså jeg ved ikke om man skal brække 

armen på dem eller hvad man skal, for at få dem til at deltage, når man skal gå i udbud 

med revisionsydelsen eller hvad man skal. Så det har jeg set...” 
Kilde: (RU-medlem_5) 

 

”…Fordi nogle gange, så vil revisor hellere undlade at byde på en opgave, og så være 
med på de andre ydelser. Jeg er ikke i tvivl om, at deres indtjening er noget større på 

rådgivningsopgaver, end de er på revisionsopgaver.” 
Kilde: (RU-medlem_6) 
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8.2.4. Administrative konsekvenser 

Som det fremgår af ovenstående analyseafsnit, er der kommet en tendens til, at både selskaber og 

revisorer har flere strategiske overvejelser omkring brugen af revisor til NAS, fordi man ikke vil have, 

at revisor udelukkes fra et eventuelt udbud. Derudover sætter 70%-CAP’et og forbudslisten en 

begrænsning på, hvor meget NAS ekstern revisor må levere, og det sætter krav til, at selskaberne 

har en administrativ proces omkring rapportering af revisors levering af NAS. Ligesom Erst i deres 

vejledning skriver, at RU skal udarbejde retningslinjer for udførelse af tilladte skatte- og 

vurderingsydelser efter RL (Vejledning RU, 2018, s. 22). Selvom EU-forordningen har medført, at 

selskaberne er nødt til at etablere procedurer og politikker er det ikke noget, som er helt uvant for 

en del af selskaberne. Interviewene har vist, at en del selskaber allerede inden EU-forordningen, 

havde overvejelser omkring politikker, procedurer og rapportering af revisors levering af NAS. Som 

det tidligere er nævnt i afsnit 8.2.1.1, arbejdede en del selskaber med en intern proxy hvilket betød, 

at disse selskaber allerede inden EU-forordningen trådte i kraft, havde opbygget en politik og 

rapporteringspraksis. Et RU-medlem udtaler: ”Men allerede i dag har vi haft lidt med hvor meget vi 

kan bruge vores revisor, altså som konsulenter til andre opgaver. Og det er noget vi kigger på hver 

gang, om fordelingen er og om vi overskrider de grænser. Vi har nogle procentgrænser, og så har 

vi forskellige der er bemyndiget til at gøre det. Det er sådan vi kører det. Og det er selvfølgelig blevet 

sat lidt mere i system med den nye forordning, men jeg tror, at vi var noget mere bekymrede i 

starten…” (RU-medlem_4). Medlemmet fortæller her, at de allerede inden begrænsningerne til NAS 

trådte i kraft, havde opbygget en politik omkring revisors levering af NAS, og løbende holdt øje med, 

hvor stor en procentdel NAS udgjorde. Derudover nævner medlemmet, at de har opbygget en 

praksis, hvor der er sket bemyndigelse til, at andre end udvalget kan godkende revisors levering af 

NAS, således så det ikke er alt, der skal igennem udvalget. Vedkommende understreger dog også i 

citatet, at den nye forordning har sat yderligere krav til, at deres politik er sat lidt mere i system. 

Grunden til at disse selskaber, allerede inden EU-forordningens begrænsninger havde opbygget 

politikker og interne proxies, kan måske forklares med, at selskaberne kendte til Grønbogen helt 

tilbage fra 2010. Dette pga. sammenfald i årstallet:”…Altså vi har, og det gjorde vi så allerede, der i 

2010-2011, der etablerede vi, vores interne system, omkring godkendelser…” 

(Regnskabsansvarlig_4). Det kan dog også skyldes de tidligere omtalte anbefalinger fra ISS, eller 

en omkostningstankegang, hvor man har ønsket at holde styr på, hvad og hvor meget revisor har 

leveret, hvilket en regnskabsansvarlig bekræfter: ”Det gjorde man også tidligere. Det gjorde os 

opmærksomme på hvad der var. Fordi man vil gerne vide, hvad det er vi giver penge for...” 

(Regnskabsansvarlig_3). Ligesom en anden bekræfter, at man ikke ville lægge for meget hos én 

revisor: ”…at vi ikke vil bruge revisorerne i et for stort omfang, for at få for mange æg i en kurv. Så 

den tanke var der allerede…” (Regnskabsansvarlig_2). Det er klart, at for de selskaber der allerede 

har opbygget en eller anden form for intern politik, vil EU-forordningen få mindre administrative 

konsekvenser, fordi de allerede har været vant til at arbejde ud fra sådanne politikker og procedurer.  

For de selskaber der ikke allerede inden forordningen opererede med en intern politik, har det stillet 
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krav til, at disse har opbygget mere formaliserede procedurer omkring NAS. Flere selskaber og 

Kristian nævner, at langt de fleste har udarbejdet en skriftlig politik omkring revisors levering af NAS. 

Det fremgår af følgende, hvor et RU-medlem svarer på spørgsmålet omkring hvorvidt de har haft 

procedurer og politikker omkring NAS før, eller om det er afledt af de nye regler: ”Nej, det har vi lavet 

efter de regler. Det er sådan governancemæssigt. Vi er nødt til at have noget compliance...” (RU-

medlem_3), ligesom et andet medlem fortæller, at de har udarbejdet en skriftlig politik, som følge af 

de nye regler: ”…Men så kom de der EU-regler, og så gav det sig selv at lave denne med en masse 

eksempler og principper. Som jeg sagde før, sådan set det meste af det, er sund fornuft, men det 

fylder alligevel 4-5 sider.” (RU-medlem_5), og viser ligeledes de øgede krav der kommer til 

formaliseringen.  

Til 4 af de foretagne interviews, er der givet et indblik i og vist eksempler på selskabernes 

udarbejdede politikker omkring NAS. Ser man i disse politikker fremgår det, at selskaberne i 

politikken for NAS, starter med at definere hvad formålet med politikken er. Her fremgår det, at 

formålet med de fremviste politikker, er at sikre revisors uafhængighed både i opfattelse og 

fremtoning, og en af politikkerne skriver direkte, at formålet har været at leve op til EU-forordningen. 

Fælles for de fremviste politikker er derudover, at de efterfølgende definerer tilladte og ikke-tilladte 

NAS, og kommer med deres fortolkning på, hvor langt revisor kan gå med sin levering af NAS, hvilket 

ses som et resultat af forbudslisten, og de eventuelle fortolkninger den har givet anledning til. I de 

politikker studiet har fået indblik i, er det lidt forskelligt hvor meget selskaberne har uddybet de 

forskellige NAS. Nogle selskaber foretager nærmest en henvisning til RL §24a, hvor de tilladte 

forbudsydelser fremgår, mens andre har indarbejdet en mere dybdegående forklaring til forskellige 

ydelser, og indsat eksempler på specifikke NAS, som man mener er okay og ikke er okay, at den 

eksterne revisor leverer. Se bilag 38 for eksempel på selskabs forbudsydelser ifølge deres politik for 

NAS.  

Det fremgår af et interview, at revisor har leveret input til et selskabs politik og godkendt denne: ”…Vi 

har skrevet forretningsgangen, som de så har kigget igennem og også givet input til, hvilke ting vi 

kunne have i positivlisten. Vi har også haft en behandling af EU-forordningen i revisionsudvalget. 

Altså det var xx der gav det input til det. Så der har de deltaget aktivt. (RU-medlem_11, intern 

revisionschef).  Udover at revisor har været med til at udarbejde selskabets politik og komme med 

input til forhåndsgodkendte NAS, fremgår det af én af de fremviste politikker, at politikken oplister 

hvad der er forhåndsgodkendt af NAS, og såfremt der er tvivl, skal der tages kontakt til selskabets 

revisor og økonomidirektør. Der skal således laves en indstilling om forhåndsgodkendelse til revisors 

egen levering af NAS, i samarbejde med revisor selv og økonomidirektøren, hvilket kan øge truslen 

omkring egeninteresse (Etiske Retningslinjer 200.4). Det skyldes at revisor kan have en interesse i, 

at få en ydelse forhåndsgodkendt, således så revisor kan levere denne. Det at revisor har været 

med til at udarbejde og levere input til selskabets politik for revisors egen levering af NAS, strider 

imod EU’s intention om, at selskaberne skal tage selvstændigt stilling og godkende revisors levering 

af NAS, hvis dette bygger på noget, revisor selv har været med til at lave og vurdere. Det kan være 
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en trussel mod revisors uafhængighed, at revisor i denne situation selv har siddet og taget stilling til 

sin levering af NAS. 

8.2.4.1. Selskabers godkendelse af NAS 
Som det er redegjort for i afsnit 7.3.1, skal RU godkende revisors levering af NAS, jf. RL §31, stk. 3, 

nr. 5. Som følge af denne bestemmelse, fremgår det ligeledes af de fremviste politikker, at der i disse 

er indarbejdet en bemyndigelse, således så andre end RU har mulighed for, at godkende revisors 

levering af NAS. Det fremgår af en af de fremviste politikker, at RU har forhåndsgodkendt en række 

NAS, som revisor kan levere, såfremt det ikke overstiger et beløb på kr. 250.000 og ikke påvirker 

revisors uafhængighed. Det gælder f.eks. skatterelaterede ydelser som rådgivning i forbindelse med 

kontrolbesøg, eller andre ydelser i forbindelse med indgåelse af it-kontrakter (RU-medlem_11). Det 

fremgår af størstedelen af de foretagne interviews, hvor selskaber har udarbejdet en formaliseret 

politik for revisors levering af NAS, at der i denne politik, er lavet en lignende bemyndigelse, således 

så RU ikke skal godkende alle ydelser leveret af revisor, hvilket Kristian også åbnede op for.  

RU-medlemmer nævner jf. citatboks 36. 

 

Det fremgår af ovenstående, at mange selskaber har indarbejdet denne godkendelsesprocedure for 

revisors levering af NAS, hvori der ligger en bemyndigelse til, at CFO’en eller en anden 

regnskabsansvarlig har mulighed for at godkende levering af NAS, såfremt det er under et vist beløb 

og ikke strider mod forbudslisten. Det har været interessant at undersøge, hvor mange ydelser der 

rent faktisk foreligges til godkendelse for RU, nu hvor selskaberne har denne bemyndigelse. En 

regnskabsansvarlig fortæller at vedkommende, som her er koncernregnskabsvarlig, får ca. 20-30 

forespørgsler til godkendelse af NAS årligt, hvor regnskabsfolkene bag vedkommende, typisk 

allerede har taget stilling til nogle ydelser, og af disse 20-30 forespørgsler er der omkring 2 

forespørgsler, som går op til godkendelse hos RU, jf. citatboks 37.  

Citatboks 36: Interviews m. RU-medlemmer 
”…Og så har vi givet en bemyndigelse - det står også her, til vores CFO først, som så 

har lavet en mindre bemyndigelse til regnskabsdirektøren om at kunne disponere på de 
opgaver vi har…” 
Kilde: (RU-medlem_5) 

 

” …Men fra august lavede vi en uddeling af autorisationer, hvem der kan signe af på 
hvad. Der har vores Senior Finance Officer, vedkommende har en vis grænse, og så 

går den ellers til Management niveau og så går den til Audit Committeen...” 
Kilde: (RU-medlem_7) 
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Citatboks 39: Interviews m. RU-medlemmer 
”…Og her har vi altid vores eksterne revision med, og de laver en præsentation, og 

hvis der er sådan lidt større opgaver, så taler de om dem, og ellers så følger vi op på 

det en gang om året ifm. årsregnskabet. Hvad har der så været af opgaver, og hvad 

har honoraret været, og er vi indenfor grænserne...”  
Kilde: (RU-medlem_5) 

 

”…Og igen, hvis du har ansat en ordentlig CFO og har en ordentlig finansafdeling, så 

kommer du ikke til at divergere på den der, og derfor tager den rapport typisk heller 

ikke mere end, at man bladrer den igennem. Det tager ikke en gang 5 min. Bare at 

reviewe, og konklusionen er, at vi lever op til kravene.” 
Kilde: (RU-medlem_2) 

 

Flere RU-medlemmer nævner ligeledes, at der endnu ikke har været nogle forespørgsler op til 

godkendelse i udvalget, og at det kun er undtagelsen der kommer op til dem, jf. citatboks 38. 

 

Det fremgår tydeligt af ovenstående eksempler, at det er undtagelsen, som kommer op til 

godkendelse i RU, og at det derfor i praksis i høj grad, er en CFO eller regnskabsansvarlig, som 

sidder og tager stilling til og godkender revisors levering af NAS. Det er interessant, eftersom det 

tidligere er nævnt, at det fremgår af RL §31, stk. 3, nr. 5 og EU-forordningens art. 5, stk. 4, at udvalget 

skal godkende revisors levering af NAS, men i praksis er det uddelegeret til andre og meget sjældent, 

at udvalget har noget oppe til godkendelse. Ofte modtager udvalget en rapportering til 

bestyrelsesmøder, som viser hvad og hvor meget NAS revisor har leveret, jf. citatboks 39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citatboks 37: Dialog m. regnskabsansvarlig 
Regnskabsansvarlig 2: Nej, det er ikke så mange. Jeg har et compliance team, og de 
her basale ting, der ligger inden for regnskabsverden, hvor at det typisk er 
regnskabsfolkene der gerne vil bruge dem til nogle småting fra de 4 huse, der kommer 
måske 20-30 om året eller sådan noget, hvor de spørger om et eller andet.  
Christina: Og ud af det, hvor mange går så til Audit Committee?  
Regnskabsansvarlig 2: 2 eller sådan noget. 

Kilde: (Regnskabsansvarlig_2) 
 

Citatboks 38: Interviews m. RU-medlemmer 
”…Altså når vi bladrer opgaver løst igennem for året der gik, så er der da sikkert et 

medlem af revisionsudvalget, der nævner, at dem har vi valgt, fordi vi ikke kunne have 
revisor til det. Og den afvejning foretager de selvfølgelig i driftsorganisationen...”  

Kilde: (RU-medlem_2) 
 

”Nej, det er undtagelsen, som kommer op til os. Jeg har ikke haft noget endnu…”  
Kilde: (RU-medlem_3) 

 

”Det tror jeg ikke vi har haft i min tid. Nu har jeg siddet 4 år…” 
Kilde: (RU-medlem_4) 
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Som det fremgår af citaterne, overvåger udvalget revisors levering af NAS, og ofte er det blot noget 

udvalget løber igennem, og konstaterer at selskabet overholder lovgivningen. Analysen har dermed 

vist, at selvom der i loven står, at udvalget skal godkende revisors levering af NAS, sker det i praksis 

igennem bemyndigelser til CFO eller lignende, og så modtager udvalget i stedet en bagudrettet 

rapportering omkring revisors levering af NAS. Dermed kan man sige, at det ud fra interviewene ikke 

fremstår som om, at udvalget er med til proaktivt at sikre godkendelse af NAS, da de ofte får leveret 

en rapportering med ydelser, der allerede er leveret, og her ikke vil have mulighed for, at rette op på 

noget, som allerede er leveret og har fundet sted. Det bekræftes i følgende citat: ”…Vi laver det after-

the-fact. Så hvis Audit Commiteen spørger, hvad har vi brugt de 4 mio. til? Så har vi nogle 

klassificeringer der. Der er systemer, der så sætter det mere stringent op. Vi fortæller også landene 

nu her i fremtiden, at de skal være lidt mere påpasselige med, hvad de kalder de enkelte ting. Så 

kan det være i vores systemer at vi sætter lidt flere kategoriseringer op, fremfor at vi after-the-fact 

skal gå tilbage og se hvad det er for en regning egentlig. De kategoriseringer vil nok komme til at 

flugte lidt med de her vejledningskategoriseringer…” (Regnskabsansvarlig_2). Det viser, at den 

regnskabsansvarlige er opmærksom på, at deres rapportering fremadrettet nok i højere grad, 

kommer til at bygge på flere kategoriseringer, og at man gør det på forhånd, fremfor først at detaljere 

det, hvis udvalget beder om det. Derudover kan det pointeres, at det virker lidt underligt, at RU laver 

en bemyndigelse på et vist beløb, så regnskabsansvarlige kan godkende udenom udvalget, hvis det 

ikke overstiger dette beløb. For hvis en ydelse står på forbudslisten, så er det underordnet med en 

bemyndigelse, fordi en forbudsydelse er forbudt uanset beløb. Det åbner op for at der kan opstå 

tilfælde, hvor RU ikke vil have mulighed for at gøre noget, såfremt der er godkendt en ydelse, der vil 

stride mod forbuddet, og at der vil kunne opstå fortolkningsspørgsmål, hvor en regnskabsansvarlig 

måske vil mene, at en ydelse ikke strider mod forbuddet, og at det er under et vist beløb, 

vedkommende godt kan godkende. Dermed kan ydelsen godkendes, mens RU måske ville have 

haft en anden fortolkning og holdning til ydelsen, men fordi det er indenfor bemyndigelsen, vil det 

aldrig give udvalget mulighed for at tage stilling, fordi de modtager bagudrettet rapportering. 

Derudover kan det diskuteres hvorvidt disse godkendelsessystemer vil kunne håndtere situationer, 

hvor en NAS udvikles over tid og måske medfører noget yderligere. Her kan man forestille sig, at en 

NAS i første omgang er tilladt og godkendt efter deres politikker, men der kan sættes 

spørgsmålstegn ved hvad sker der, hvis det kræver mere end først ventet, og NAS udvikler sig, hvor 

det her igen er vigtigt, at udvidelsen ligeledes bliver godkendt på ny. Ovenstående viser, at til trods 

for EU-forordningen lagde op til, at RU skulle tage mere selvstændig stilling til revisors levering af 

NAS har studiet vist, at det er meget få ydelser, der er op til godkendelse på forhånd i RU, selvom 

det ellers fremgår som et af formålene med forordningen. I politikkerne har RU dog ofte godkendt 

bestemte NAS på forhånd, som ekstern revisor altid kan levere under et vist beløb, så en form for 

godkendelse fra RU er lagt ind i politikkerne, men det kan være svært med grænsetilfælde og 

fortolkningsvanskeligheder, at have forhåndsgodkendt noget, da det typisk kræver fortolkning.  
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8.2.4.2. Selskabers rapportering 

I forhold til hyppigheden af rapportering bekræfter flere medlemmer og regnskabsansvarlige, at 

denne er blevet øget efter de nye regler og begrænsninger er indført. Før i tiden fik udvalget 

rapportering 1-2 gange årligt, hvor der i dag er flere møder med rapportering omkring revisors 

levering af NAS, ofte kvartals- eller månedsvist. Det fremgår af følgende citater: ”…Så får vi det jo 

rapporteret 1-1,5 måned efter når de har gjort det…” (RU-medlem_10) og ”Hver gang der er Audit 

Committee, så vurderer vi også kvartalsvis rapporten...” (RU-medlem_7). En regnskabsansvarlig 

udtrykker, at 70%-CAP’et medfører noget praktik i, at man hele tiden skal holde øje med, hvor langt 

man er i sit forbrug og dermed kræver øget processer, og at det kan være svært at styre i praksis: 

”…Men praktisk er det ikke altid så nemt, fordi lige pludselig kan vi komme i en situation hvor vi 

kommer til at overskride. Så der er noget praktik i det her. Bare at styre det, er man nødt til at have 

en proces på. Så man hele tiden holder øje med det. Hvad er der bogført osv.” 

(Regnskabsansvarlig_4). Udover at begrænsningerne til NAS, har medført en øget 

rapporteringspraksis i det enkelte selskab i Danmark, har begrænsningerne ligeledes medført et 

øget behov for indrapportering omkring NAS fra de enkelte datterselskaber, jf. citatboks 40.  

 

Regnskabsansvarlig 2 udtaler jf. citatboks 40, at de nok i fremtiden kommer til at blande sig lidt mere 

i, hvad datterselskaberne rekvirerer af NAS som følge af begrænsningerne og firmarotationen. Det 

Citatboks 40: Interviews m. selskaber 
”…vi kommer til at blande os lidt mere i hvad vores europæiske datterselskaber 

laver, selvom vi gør en del i dag. Det kan godt være, at vi skal koordinere lidt mere… 

…Men hvis x så også laver noget med dem, og x laver noget med dem. Så lige 

pludselig, så akkumulerer det faktisk til ret meget, fordi revision ikke koster så meget 

mere…” og udtrykker ligeledes: ”…Men siden den kom ud, så har vi sagt, at med 

udsigt til at vi skal gå i udbud, så har vi sagt fra forrige år, at der er vi så begyndt at 

skal have godkendt hvad alle fra Big four laver. For at holde øje med, at der ikke er 

et eller andet datterselskab, primært i Europa, der lige pludselig benytter PwC til en 

eller anden lokal skattesag eller skattetænkning, fordi det kunne jo så give en 

cooling-off period sådan så, når vi vil noget på koncernen, så vil PwC sige, at det vil 

vi ikke hjælpe med fordi i Frankrig der har vi lige hjulpet Jer med det der…” 
Kilde: (Regnskabsansvarlig_2) 

 

”Men ja, så er det jo ofte, at noget af det her arbejde, det er jo noget der foregår 

rundt omkring i verden i vores dattervirksomheder. Og derfor er der også en 

approval-procedure, som kører ind over de relevante steder, og det er typisk der, 

hvor den her Seniorvice President for Group Accounting godkender.”   
Kilde: (RU-medlem_5) 

 

”…Dem der har mange datterselskaber i udlandet, bare det at få information om, at 

der er nogen revisorer der går og gør noget. Det er et problem i sig selv, at få den 

information frem.” 
Kilde: (RU-medlem_11, intern revisionschef) 
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udtrykker, at det er vigtigt for selskaberne at rapportere og overvåge de enkelte enheders brug af 

NAS, fordi man ikke må overstige 70%-CAP’et, og dermed er nødt til løbende at følge med i ekstern 

revisors levering af NAS til datterselskaberne. Det fremgår af ovenstående, at man i fremtiden vil 

have indrapportering fra datterselskaber, uanset hvilken revisor der sættes på opgaven, fordi 

selskaberne ikke vil have, at det skal udelukke nogen, særligt i et udbud. Det er ligeledes med til, at 

afspejle de strategiske overvejelser, der er nævnt i afsnit 8.2.3.2. Det er interessant at fremhæve, at 

selvom man anvender en anden end ekstern revisor til en NAS, så medfører det alligevel nogle 

administrative konsekvenser, selvom begrænsningerne til NAS i EU-forordningen går på ekstern 

revisor. Det skyldes de strategiske overvejelser, ved at man ikke vil stå i tilfælde ved udbud, hvor 

man har udelukket nogle fra at kunne blive revisorer. Det kan dog også forklares med, at selvom 

firmarotationsreglerne gælder på selskabsniveau, jf. art. 17, er der dog i Danmark stadig et lovkrav 

om, at koncerner så vidt muligt, skal anvende samme revisor på koncernens selskaber. Det fremgår 

af selskabslovens §145, jf. tekstboks 11.  

 
 

Dermed kan man sige, at selvom forordningen ikke sætter begrænsning til, at et afroteret 

revisionsfirma fortsætter i nogle af koncernens andre selskaber, begrænser den danske lovgivning 

denne mulighed, fordi SEL §145 indfører et krav om, at datterselskaberne så vidt muligt, skal 

anvende samme revisionsfirma som moderselskabet. Det kan være med til at forklare, hvorfor 

begrænsningerne i praksis tolkes som om, at bruger man en revisor i et udenlandsk datterselskab, 

vil det få konsekvenser for hvem man kan vælge i moderselskabet i Danmark. Andre medlemmer af 

RU nævner ligesom RU-medlem 5 i citatboks 40, at man har opbygget en politik med en template, 

hvor datterselskaber i tilfælde af, at de skal bruge ekstern revisor til NAS, skal indrapportere og 

sende en forespørgsel til godkendelse inden ydelsen udføres. Heri skal der foretages en beskrivelse 

af den enkelte NAS, ligesom forespørger skal bekræfte, at det ikke er i strid med en forbudsydelse. 

Her skal enheden tage stilling til dette, ud fra politikkens afsnit omkring forbudte NAS og de nationale 

regler. Derudover skal enheden beskrive hvor lang tid ydelsen strækker sig over, og hvilket honorar 

man forventer at skulle betale, og herefter kan ydelsen godkendes afhængigt af hvilken 

bemyndigelse der er krævet. Her er laveste niveau en regnskabsdirektør, herefter en koncern CFO 

og højeste niveau er RU (RU-medlem_5, udleveret politik). Det viser klart, at begrænsningerne har 

medført, at der som tidligere nævnt, kommer øget rapportering fra datterselskaberne pga. 70%-

CAP’et, forbudslisten og firmarotationsreglerne. En intern revisionschef fremhæver i citatboks 40, at 

det dog kan være svært at få den information fra datterselskaberne og holde styr på hvad de laver, 

Tekstboks 11: Selskabslovens §145 
”Et datterselskab i en koncern i henhold til årsregnskabsloven, hvor modervirksomheden er et statsligt 

aktieselskab eller en virksomhed, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, skal 

så vidt muligt vælge samme revisor, som er valgt af modervirksomhedens generalforsamling. Hvis 

dette ikke er muligt, skal datterselskabet i stedet så vidt muligt vælge en revisor, som er 

samarbejdspartner med den revisor, som er valgt af modervirksomhedens generalforsamling.” 
Kilde: (Selskabsloven, §145) 
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hvilket komplicerer billedet yderligere. 

Hvis man ser på rækkevidden af EU-forordningens art. 5, stk. 4 omkring RU’s godkendelse af 

ekstern revisor og dets netværks levering af NAS, fremgår det af denne, at godkendelsen gælder for 

både NAS leveret til den reviderede virksomhed, dets moder- og datterselskaber. Erst fortolker dog 

i deres vejledning til RU, at det ifølge almindelige corporate governance principper ville være for 

vidtgående. Derfor anser de kravet som opfyldt, ved at RU blot godkender NAS leveret til den 

reviderede virksomhed (Vejledning RU, 2018, s. 23). Det at selskaberne har disse templates til 

godkendelse af NAS, er dermed ikke nødvendigt ifølge Erst, men eftersom 70%-CAP’et gælder for 

ekstern revisors levering af NAS til alle datterselskaber, er selskaberne nødt til at have denne form 

for rapportering, for at kunne holde styr på omfanget af NAS. Derudover gør forbudslisten det også 

nødvendigt at PIE-selskabet i Danmark kender til datterselskabernes anvendelse af andre end 

ekstern revisors levering af NAS, da udførelse af en NAS fra disse, vil kunne udelukke disse i et 

udbud. Studiet viser at selskaberne både skal vurdere om ydelsen er indenfor eller udenfor 

lovgivning, kende til de nationale, implementerede regler i det land, hvor datterselskabet hører 

hjemme, vurdere om ydelsen medfører at de stadig ligger indenfor det tilladte 70%-CAP, samt de 

strategiske overvejelser omkring prioritering af NAS. Som det fremgår af ovenstående, øger det 

kompleksiteten og de administrative procedurer omkring rapportering og brugen af revisor til levering 

af NAS, hvis selskabet har datterselskaber, selvom Erst fremhæver en mere afgrænset rækkevidde 

af art. 5, stk. 4. I Erst’s vejledning om skatte- og vurderingsydelser, kan man ligeledes få en 

fornemmelse af denne kompleksitet, da de nævner en analysemetode, som kan anvendes til 

vurdering af, om en NAS er tilladt. Her antages i deres model, at selskabet overholder art. 4, stk. 2 i 

forordningen og ligger under 70% grænsen (Vejledning, 2017, s. 7). Modellen fremgår af tabel 8 

nedenfor, og selskabet skal svare bekræftende (ja) til alle trin i modellen, for at ydelsen kan udføres 

af ekstern revisor.  

Tabel 8: Model for afgrænsning af tilladte NAS, jf. Erst 

Trin 1: Der er tale om en tilladt ydelse iht. afsnit 3 og 4 (skatte- og vurderingsydelse). 

Trin 2: Ydelsen er ikke forbudt efter en anden bestemmelse i revisorforordningens art. 5. 

Trin 3: Ydelsen har ikke væsentlig indvirkning på regnskabet. 

Trin 4: De generelle krav til revisors uafhængighed i RL §24 er opfyldt. 

Trin 5: Ydelsen opfylder revisionsudvalgets retningslinjer for levering af ydelsen. 

Trin 6:  Skønnet over indvirkning på regnskabet er veldokumenteret og forklaret i 

revisionsprotokollen.  
Kilde: (Vejledning, 2017, s. 7) 

Således skal selskaberne som min. ifølge Erst vurdere, om ydelsen er tilladt efter RL §24a, sikre sig 

at der ikke er tale om et forbud efter art. 5, stk. 1, vurdere at ydelsen ikke har væsentlig indflydelse 

på regnskabet, sikre ydelsen overholder de generelle krav til revisors uafhængighed, sikre sig at det 

overholder RU’s retningslinjer samt vurdere at skønnet over indvirkningen er veldokumenteret og 

forklaret, hver gang der skal leveres én NAS. Det viser hvor mange overvejelser der er inden ekstern 
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revisor leverer NAS, og hvor det forudsættes man ikke overskrider 70%-CAP’et. På baggrund af de 

foretagne interviews, er det en generel opfattelse, at der ikke foretages denne vidtgående vurdering, 

men mere en case-by-case vurdering. Nedenfor er forsøgt at danne en illustration over de processer, 

rapporteringer og dialoger de nye begrænsninger kan medføre, og er med til at vise hvor kompliceret 

det kan være, når en NAS skal leveres af en revisor. Denne omfattende rapportering, giver en risiko 

for, at selskaberne i højere grad vil sikre korrekt og tilstrækkelig rapportering, fremfor at foretage en 

risikobetragtning ift. revisors uafhængighed ved levering af NAS. 

 
Figur 8: Kompleksiteten ved revisors levering af NAS 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 
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8.2.4.3. Tabt kendskab og øgede omkostninger 
De øgede administrative procedurer og processer, er med til at bekræfte hvad både Kristian, 

Konsekvensanalysen og andre forfattere har sagt om, at begrænsningerne medfører øgede 

omkostninger for selskaberne, bl.a. fordi det kræver mere administrativt arbejde, tid og koordinering. 

Samtidig nævner både revisorer og selskaber, at de nye begrænsninger til revisors levering af NAS 

og firmarotationen har den konsekvens, at der går noget kendskab tabt, da mange nævner, at 

ekstern revisor har et helt naturligt kendskab til selskabet. Det fremgår af følgende: ”…Vi vil aldrig 

begrænse os, fordi som udgangspunkt har vi ikke noget imod, at bruge den samme revisor, som 

reviderer os, hvis de har de rette kompetencer. For ofte kender de os godt, og skal ikke bruge tid på 

at sætte sig ind i vores virksomhed. Der er nogle startomkostninger hver gang man får en ny en 

udefra. Så vi har ikke berøringsangst, for at have med revisor at gøre.” (RU-medlem_3). Ligesom 

en revisor nævner, hvordan kendskabet spiller en rolle og derfor er ked af begrænsningerne: ”…Og 

grundlæggende er jeg lidt ked af reglerne, fordi der hvor man som revisor, gør mest gavn, det er jo 

der hvor man kan hjælpe med en masse ting, udover revisionen, fordi man kender dem. De skal ikke 

forklare det hele hver gang, og vi ved også i et vist omfang hvordan de tænker, og hvordan de vil 

gøre i den her situation.” (Revisor_4). Det at kendskabet går tabt, bekræfter at der kommer nogle 

øgede omkostninger, fordi man skal sætte en ny revisor ind i selskabet, men samtidig også fordi 

man skal ud og finde nye rådgivere: ”… Det er unødvendigt for langt at påføre virksomheder 

omkostninger som er unødvendige. For det er klart, at det er dyrt at bruge en hale af rådgivere, 

fremfor at koncentrere det på en eller to rådgivere.” (RU-medlem_2). Her udtrykker et medlem at 

vedkommende mener, at det er unødvendigt, at selskaberne skal til at bruge flere og andre rådgivere 

end ekstern revisor hvilket viser, at medlemmet har fokus på at minimere omkostninger og er på 

selskabssiden, fremfor at have fokus på uafhængighed. Når et medlem på denne måde udtrykker, 

at reglerne er unødvendige, kan man stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt vedkommende som 

medlem af RU, vil sætte en stopper for revisors levering af NAS, hvis denne ikke kan se fornuften i 

begrænsningerne og revisors egeninteresse ved levering af NAS. En revisor bekræfter ligeledes de 

øgede omkostninger: ”…Det er vi kede af, fordi i bund og grund så syntes vi jo, at på mange af 

kunderne er vi de bedste til det, fordi vi har i forvejen indsigten. Så jeg tror også, alt andet lige, bliver 

det dyrere for virksomhederne...” og udtrykker ligeledes, at der er en masse viden der går tabt 

(Revisor_2). Både revisorer og selskaber mener dermed, at der er noget kendskab der går tabt, på 

områder hvor at de mener, at ekstern revisor ville være den bedste til at levere NAS. Det skaber dog 

alligevel en diskussion omkring hvorvidt revisionskvaliteten måske forringes som en konsekvens af 

de nye begrænsninger. Ser man på tidligere forskning, har denne i hvert fald vist en øget 

revisionskvalitet jo mere NAS ekstern revisor leverer, specielt hvis det har været rådgivning omkring 

regnskabet (Svanström, 2013). Det skal dog pointeres, at denne undersøgelse er for SMV, og ikke 

PIE-selskaber som dette studie. Det viser dog, at hvis undersøgelsen holder stik ift. PIE-selskaber, 

vil begrænsningerne til NAS og det kendskab der går tabt ved skift af revisor, resultere i dårligere 

revisionskvalitet, hvilket ikke var formålet med EU-forordningen, som netop ville øge kvaliteten.   
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Citatboks 41: Dialog m. revisor 
Christina: Sådan helt generelt, når I har en rådgivningsydelse, er der så et system 
eller hvordan forholder I jer til uafhængigheden ift. rådgivningsydelser?  
Revisor 2: Jamen, det er der absolut. Der er meget store systemer. Så vi er jo inde 
og have nogle faste processer for, hvordan vi vurderer opgave for opgave, om det er 
noget vi må levere. Og der er nogle forbudte ydelser og så er der nogle vi siger, at 
det er sådan en gråzone. I den gråzone der er den kundeansvarlige inde og forholde 
sig til, hvordan han/hun vurderer det, og så har vi et uafhængigt Risk Board, som 
sætter sig ned og ser på det her og godkender eller afviser.  
Christina: Og det er så ikke alle ydelser? Det er dem der ligger i gråzonen?  
Revisor 2: Nej, det er faktisk alle ydelser til vores PIE-kunder. Så alle ydelser her 
kører igennem et board.  
Christina: Kan du sige hvilke parametre, der bliver lagt vægt på her? Altså måske 
lovgivningen man ikke vil overtræde?  
Revisor 2: Det er simpelhent om vi kommer til at træde ind på noget, hvor her er der 
risiko for selvrevision.  
Christina: Kører det på bestemte ydelser eller er det over beløbsgrænse?  
Revisor 2: Det er alt. Så det er faktisk alt, der ikke er klassisk. Vi kører med sådan 
nogle koder på vores ydelser, så alt det der ikke er klassisk revision eller 
revisionsnært. Selv de revisionsnærer kører også ind til godkendelse.  

Kilde: (Revisor_2) 

8.2.4.4. Revisionshusenes godkendelsessystemer og rapportering 

Udover selskabernes øgede administrative konsekvenser, har alle Big Four ligeledes implementeret 

godkendelsessystemer, hvor al levering af NAS til en klient, skal ind til godkendelse via deres interne 

systemer: ”Vi har jo allerede politikker og procedurer på plads, men vi har selvfølgelig tilrettet dem 

til ny lovgivning. Vi har det jo allerede sådan globalt set, at vi har systemer der håndterer det. Altså 

på en børsnoteret kunde inden en opgave bliver igangsat, så har vi et system hvor du skal søge om 

lov til det, og have tilladelsen til det fra den ansvarlige revisionspartner. Så vi har systemerne oppe 

og køre til at styre det, så vi ikke kommer til at krænke reglerne. Så vi ikke bringer vores 

uafhængighed i fare, og det har alle Big Four selvfølgelig. Og det havde vi også før allesammen.” 

(Revisor_3). Det er dermed meget tydeligt, at revisionshusene allerede inden implementering af EU-

forordningen, havde opbygget disse systemer til godkendelse af NAS, og dermed er det ikke noget, 

der er kommet som en direkte følge af loven.  

Når revisorerne spørges ind til hvordan deres systemer er sat op forklarer de, at det typisk er bygget 

op således, så når enhver klient anmoder om en NAS, skal revisor oprette en forespørgsel i deres 

system, hvor de laver en beskrivelse af typen af NAS, tidsperioden ydelsen udføres over, hvilken 

beløbsstørrelse ydelsen forventes at være på, og derudover skal de sætte kode på ydelsen 

(Revisor_1). Disse forespørgsler om NAS, kommer efterfølgende til den ansvarlige partner, som skal 

vurdere om ydelsen kan leveres. Såfremt denne ansvarlige partner er i tvivl, kan der søges 

konsultation hos revisionshusets ”Uafhængighedsafdeling”, som udelukkende beskæftiger sig med 

at tage stilling til hvorvidt revisor er uafhængig, f.eks. ved levering af NAS, og som sidder som en 

uafhængig afdeling. Nedenstående citat fra interview med en revisor, illustrerer processen og 

proceduren omkring deres godkendelsessystem, og øvrige revisorer fortæller om stort set samme 

procedure, jf. citatboks 41.  
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Ovenstående viser at revisionshusene har opbygget systemer og processer ved levering af NAS, 

konsultation eller godkendelse hos ledende partner og de har selvstændige uafhængighedsorganer 

til at tage stilling ved tvivlstilfælde, og således er der store administrative processer forbundet med 

deres godkendelse af levering af NAS, hvilket kan være med til at minimere risikoen for, at der 

leveres en forbudt eller kompromitterende ydelse. Det at revisionshusene skal anmode om 

godkendelse via systemer, hvor de fra start skal sætte en kode på ydelsen, kan være svært, eftersom 

der i situationer er redegjort for, hvor store fortolkningsvanskeligheder og grænseflader der kan 

være. Det fremgår af ovenstående og de foretagne interviews, som om at revisorer ved nogle ydelser 

lader det være op til systemer, at håndtere godkendelse af NAS, hvilket kan dog være svært på 

områder, hvor der f.eks. er fortolkningsspørgsmål, tvivl eller svære grænseflader for hvor langt 

revisor kan gå i sin levering af NAS, jf. afsnit 8.2.2.1. I forhold til hvornår revisor går ind i processen 

med at vurdere NAS nævnes: ”Jamen det gør vi jo, når vi bliver bedt om at byde på det. Så inden vi 

siger ja til noget som helst, så skal det igennem processen. Faktisk inden vi må bruge 1 time på at 

levere et tilbud, så skal det være godkendt, at det er noget vi må byde på…” (Revisor_2), hvilket 

udtrykker at der skal ske godkendelse, inden der afgives et tilbud. Så udover at der sker en 

godkendelse af NAS i det enkelte selskab, sker der på modsatte side ligeledes en godkendelse fra 

revisor. 

Derudover havde revisionshusene også inden reglerne trådte i kraft en rapporteringspraksis, hvor 

de ofte 1 gang årligt, skulle rapportere til deres revisionsklienter, hvad og hvor meget NAS de havde 

leveret, så der her var mulighed for at dobbelttjekke med selskaberne. Her nævner en revisor, at 

den rapporteringspraksis er blevet øget som følge af de nye regler, da selskaberne nu modtager 

denne rapportering flere gange om året, for løbende at kunne holde øje med om 70%-CAP’et 

overholdes: ”…Og så er der jo også på alle kunderne, hvor vi jo skal rapportere til 

revisionsudvalgene, og mange af dem har indført rutiner om, at vi 1 gang i kvartalet rapporterer hvad 

vi har leveret, og enkeltstående større opgaver. De har forhåndsgodkendt nogle ydelser, som er 

revisionsnære, hvor de siger at dem må vi ubetinget godt levere. Hvor på alt andet er der så en 

godkendelsesproces - både noget beløbsmæssigt, men også hvis det er en bestemt ydelse, så skal 

det godkendes...” (Revisor_2). Revisoren fremhæver efterfølgende, da det spørges ind til, hvorvidt 

denne rapportering er øget efter de nye regler er kommet, at man før i tiden havde det oppe ca. 1 

gang årligt, og det derfor er blevet øget med de nye regler til nu at være ca. hvert kvartal. Derudover 

bekræfter citatet at selskaberne, som dette studie også har vist, har opbygget 

godkendelsesprocedurer, hvor NAS skal godkendes ude i selskaberne, medmindre de er 

revisionsnære eller forhåndsgodkendte. Yderligere fremhæver revisorer, at deres systemer i højere 

grad skal bygges op så de sikrer, at systemet i større omfang har fokus på forhåndsgodkendelser 

inden NAS leveres, hvor det før i tiden har været mere bagudrettet, ligesom de skal indeholde 

klienternes tilladelser for NAS, jf. citatboks 42. 
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Det viser at revisor ikke længere ubetinget kan levere NAS, men i højere grad skal have en 

godkendelse fra selskabet inden, hvilket netop var intentionen med forordningen, og bekræfter at 

der er kommet mere administration ud af, at skulle have tilladelse til at lave NAS.  

8.2.4.5. Delkonklusion på administrative konsekvenser 

Konklusionen på ovenstående analyse af de administrative konsekvenser er overordnet set, at 

selskaberne har været nødt til at udarbejde politikker og procedurer for, at godkende og overvåge 

revisors levering af NAS. Derudover har det medført, at RU oftere modtager rapportering omkring 

revisors levering af NAS, både fra ekstern revisor, men også fra andre Big Four, ligesom det har 

medført, at RU i højere grad skal være proaktive og forhåndsgodkende mere end før i tiden, hvor 

det var mere bagudrettet, selvom en stor del af godkendelsen af NAS foretages af finansafdelingen 

og ikke RU. Samtidig viser studiet, at størrelsen og kompleksiteten på selskabet, påvirker de 

administrative konsekvenser, og stiller større krav til rapportering, hvis selskabet er globalt.  

Yderligere har studiet vist, at der er øgede omkostninger for selskaberne ved de administrative 

konsekvenser, og fordi noget kendskab går tabt. Analysen har yderligere vist, at revisionshusene 

allerede inden reglerne trådte i kraft, havde globale, interne godkendelsessystemer og 

uafhængighedsafdeling, som kræver at alle NAS, skal godkendes før de kan leveres. Eftersom Big 

Four allerede har haft implementeret disse systemer, har betydningen af reglerne ikke haft ligeså 

store administrative konsekvenser for dem, men krævet lidt tilpasning. Følgende afsnit vil analysere 

nærmere på betydningen for dialogen og ansvaret omkring revisors levering af NAS, som følge af 

begrænsningerne. 

Citatboks 42: Interviews m. revisorer 
”Ja, vi har lavet nogle procedurer for, hvordan vi opsamler og tilsikrer, at det bliver 

rapporteret til revisionskomiteen, som er en af de nye tiltag. Hvor tidligere der var det 
fint nok, at vi var på bagkant, men nu skal det i et større omfang 

forhåndsgodkendes.” 
Kilde: (Revisor_4) 

 

”…Det praktiske og det der i praksis virker begrænsende er hvordan man nu i det 

enkelte revisionsudvalg har valgt at implementere overvågningen af det. Fordi vi skal 

jo have en specifik godkendelse enten i form af en ramme, og der skal være nogle 

der siger go hos kunden. Nogle steder ved mindre opgaver, er det uddelegeret til 

driften til at håndtere det, og hvis det er større opgaver, så skal det godkendes i 

udvalget. Men det betyder jo, at vi kunde for kunde er nødt til at være bevidste om 

hvordan reglerne er, og få det til at virke. Så derfor er der kommet en del mere 

administration ud af det at skulle have tilladelse til at lave ikke-revisionsydelser.” 
Kilde: (Revisor_3) 
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8.2.5. Dialog og ansvar 

Da det ovenfor er konstateret, at selskaberne indlægger bemyndigelser i deres politikker og 

procedurer for NAS, således så en regnskabsansvarlig eller CFO i praksis godkender og tager stilling 

til de fleste NAS, og kun enkelte går op til RU, er det relevant at analysere på hvilket niveau dialogen 

om de nye regler og dialog med revisor omkring NAS finder sted. Omkring dialogen om de nye 

begrænsninger udtaler en regnskabsansvarlig, at vedkommende ikke mener, at det har været til 

megen diskussion i selve RU, men medlemmerne har i højere grad fået en orientering omkring de 

drøftelser og betydninger de nye begrænsninger vil få, hvor selve arbejdet og diskussionerne i højere 

grad er foregået i regnskabsafdelingen. Det fremgår af følgende: ”…Audit Committee har ganske 

kort drøftet det. Hos os i praksis, foregår det på den måde, at jeg har haft en dialog med vores revisor 

i hele den periode, hvor den var på vej… …Så derfor var det ikke noget vi brugte ret meget tid på i 

Audit Committee. Det var et spørgsmål om at sige, jamen vi informerer om at der er kommet det og 

det, og det får de og de konsekvenser for os, sådan relativt overordnet…” (Regnskabsansvarlig_4). 

Det er med til at bekræfte, at det ofte er en regnskabsafdeling og ikke RU, der i praksis tager stilling 

til revisors levering af NAS, hvilket viser at beslutningskompetencen i praksis i høj grad ligger på det 

operationelle niveau, hvorfor det også er dem, der har dialogen med revisor. En anden 

regnskabsansvarlig forklarer ligeledes, hvordan det er vedkommende og dennes afdeling, der har 

dialogen med revisor i praksis, og så efterfølgende forelægger det for RU: ”…I praksis er det sådan, 

at alle væsentlige diskussioner, er jo taget mellem mig og revisorerne før de tager stilling…” 

(Regnskabsansvarlig_4). Det fremgår heraf, at RU ikke bruger den store tid på, at tage dialogen med 

revisor og opfølgning på nye regler, men i høj grad ligger til grund, at det har driften styr på. Det 

fremgår også af flere RU-medlemmer, at de blot får en orientering, og at det i højere grad er en del 

af den daglige ledelse, jf. citatboks 43. 
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Som ovenstående har vist, kan det godt være, at RU ifølge RL §31, stk. 3, nr. 5 skal godkende 

revisors levering af NAS, men i praksis opfattes RU mere som en tilsynsmyndighed, hvor 

godkendelsen og dialogen med revisor er uddelegeret til driftsorganisationen, som skal forvalte det. 

Sammenholder man det med intentionen i forordningens art. 5, stk. 4, omkring RU’s godkendelse 

og stillingtagen til revisors levering af NAS, stemmer denne tilsynsmyndighed ikke helt overens med 

det at tage aktivt stilling, og at RU skal være kontrolorgan. Det kan måske forklare, hvorfor RU-

medlemmer ikke mener, at de nye begrænsninger til NAS, har den store betydning, fordi de fleste 

overvejelser og drøftelser med revisor er taget, når det foreligges for dem. Derfor er der flere 

medlemmer der nævner, at det er enormt vigtigt, at de kan stole på CFO’en: ”…Men igen, hvis de 

er dygtige ansatte, så foretager de den vurdering as-we-go…” (RU-medlem_2), og ”… Revisionen 

og bestyrelsen og direktionen er en trekant. Hvis jeg som bestyrelse ikke er sikker på, at min CFO 

gør det rigtigt. Den dag at bare tanken strejfer mig, så har vi en ny CFO search…” (RU-medlem_9). 

Derfor er det heller ikke overraskende, at revisorerne nævner, at ift. dialogen omkring deres levering 

af NAS, sker det med en regnskabsansvarlig og kun ved større beslutninger med RU. En revisor 

udtaler, at de har en dialog med selskabet på alle projekter, men at det kun er ved større projekter, 

at RU inddrages i denne dialog: ”Det har vi hver gang på alle projekter. Vi har i hvert fald dialog med 

den daglige ledelse, og er det så større projekter har vi det også med revisionsudvalget.” 

(Revisor_2). En anden revisor svarer ligeledes, at drøftelser har man med selskabet, men at det ofte 

er delegeret til en regnskabsansvarlig: ”Det er typisk delegeret til en regnskabsansvarlig, hvor man 

Citatboks 43: Interviews m. RU-medlemmer 
”…Men ellers får vi bare en orientering om, at vi ligger på den rigtige side af 

procenterne, og at der ikke forventes nogle problemer. Og så hører vi ikke mere om 
det kan man sige. Så er det mere en del af arbejdsgangen mellem lederne, at få 

det til at gå op.” 
Kilde: (RU-medlem_4) 

 
”… Altså det er revisionsudvalget som har tilsynspligten, men det er 

driftsorganisationen, altså finansafdelingen, og det er revisors pligt, at sørge for, at 
vi lever op til det…”, og tilføjer efterfølgende: ”…Og i virkeligheden er det 

revisionsudvalgets opgave at sikre sig, at vi har den rigtige CFO. Han er ansat af 
direktionen eller bestyrelsen, men revisionsudvalget skal også godkende ham, og 

så sikre sig, at det er de rigtige folk i organisationen. Og hvis det er det, så må man 
også forvente, at de kan sørge for, at vi lever op til en hvilken som helst forordning.” 

Kilde: (RU-medlem_2) 
 

”…Hvis driften syntes at det er den bedste løsning, så skal de vælge den. Vi skal 
ikke stå i vejen for dem. Så vi er ikke sådan krakilske.” 

Kilde: (RU-medlem_3) 
 

”Præcis. Det er jo også dem (finansafd.) der har lavet den her (politik for NAS). Det 

er jo ikke noget vi sidder og skriver. De kommer med et oplæg og vi godkender det, 

og så er det dem der er udfylder og forvalter det…” 
Kilde: (RU-medlem_5) 
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så opsummerer det...” (Revisor_4). Dialogen mellem revisor og RU, foregår derfor ikke så meget i 

det daglige, men ofte på RU-møder, hvor der sker denne bagudrettede rapportering og forklaring til 

hvad der er leveret, hvem der har leveret og hvor meget de har leveret. Det er dermed ikke sagt, at 

RU ikke tager stilling til revisors levering af NAS. Det sker bare på et mere overordnet niveau, hvor 

RU fungerer som tilsynsmyndighed. Her er indtrykket meget, at i denne dialog, går selskabet ofte 

med den vurdering revisor har, og de selskaber studiet har talt med, udtrykker ligeledes en tillid til 

revisor ift. dialogen om NAS. Selskabernes tillid udtrykkes i citaterne i nedenstående citatboks 44. 

 

At der udtrykkes denne tillid til revisor, og at selskaber går med det revisor siger, gør at man kan 

stille spørgsmålstegn ved RU’s effektivitet som kontrolorgan, som ellers var et klart formål med 

forordningen, og om de egentlig vil sætte en stopper for revisors egeninteresser, såfremt det blev 

aktuelt. Det tidligere eksempel fra en regnskabsansvarlig, hvor man brugte 20-25 dage på at finde 

ud af hvorvidt ydelsen kunne leveres, illustrerer hvordan man på trods af fortolkningsvanskeligheder, 

og risiko for overtrædelse af forbud, alligevel endte med at lægge beslutningen over på revisor: ”…Vi 

skriver frem og tilbage, og til sidst siger jeg så bare, at I må vurdere det. Jeg lægger mig op af det…” 

(Regnskabsansvarlig_4). Det viser at selskaberne ikke i ligeså høj grad, som EU ønskede det, tager 

selvstændig stilling til revisors levering af NAS, da studiet har vist, at de ofte går med revisors 

beslutninger eller lægger det over til revisor. At selskaberne går med det revisor siger, kan måske 

skyldes den ekspertise og faglighed man naturligt forventer en revisor har. Det kan dog også 

forklares med, at mange selskaber nævner, at det ifølge dem i sidste ende, er revisor som står med 

et stort ansvar. Det ansvar selskaberne lægger over på revisor, fremgår af følgende citatboks.  

Citatboks 44: Interviews m. selskaber og revisor 
” … Så jeg tror egentlig, at jeg har stor tillid til at PwC, og at de også selv holder 

forholdsvist øje med det her. For de er jo heller ikke interesseret i at komme i 
klemme. Så det er 2 parter, der gerne vil overholde reglerne…”  

Kilde: (RU-medlem_4)  
 

”…Jeg vil som udgangspunkt sige, at hvis de siger god for det, så bør jeg også 
kunne gøre det…”  
Kilde: (RU-medlem_11) 

 

”…Det er sjældent jeg gør noget andet end revisor. Det kan godt ske man er uenig, 
men det er sjældent man er uenig omkring de mere faktuelle ting...”  

Kilde: (Regnskabsansvarlig_3) 
 

”…Hvis du taler Blue-Chip-selskaber og Blue-Chip-revisionsselskaber, så er det 
bare givet, at rådgiver er uafhængig. Det er givet, at det er den bedste rådgivning 

man får… … Der har aldrig været grundlag for at stille spørgsmål ved deres 
uafhængighed. Uanset om det var revisionen, eller det var skat eller Transfer 

Pricing…” 
Kilde: (RU-medlem_2) 

 

”…Men langt de fleste andre læner sig op ad hvad vi siger.” 
Kilde: (Revisor_2) 
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En revisor bekræfter ligeledes, at der i Danmark er stor tillid til revisor: ”…At gud ske lov, så er der 

en enorm tillid til revisorer…” (Revisor_2). Det fremgår ud fra ovenstående som om, at den tillid og 

ansvar selskaberne pålægger revisor, kan overskygge deres fokus på den egeninteresse revisor 

kan have i, at levere NAS til en revisionskunde. Det kan påvirke omfanget af, hvorvidt selskaberne 

tager stilling til revisors levering af NAS og ser revisors egeninteresse, og måske lidt bruger revisors 

ansvar som en undskyldning for ikke at skulle tage selvstændig stilling. Derudover giver det 

anledning til at påpege, hvorvidt selskaberne forholder sig kritisk til revisors uafhængighed, som de 

jf. RL §31, stk. 3, nr. 5 skal vurdere og tage stilling til. Som analysen har vist, udtrykker mange 

selskaber, at de vil gå med det revisor mener er korrekt, hvilket sammenholdt med revisors udtalelser 

omkring at det skal være kunden, der bestemmer hvilke ydelser revisor må levere, kan give 

situationer, hvor ansvaret spilles frem og tilbage mellem parterne. Selskaberne går med det revisor 

siger, og omvendt siger revisorer, at det er selskaberne, der skal bestemme hvad der leveres, jf. 

citatboks 32 i afsnit 8.2.3.3. Dermed vil der kunne ske en forventningskløft i ansvarsfordelingen 

mellem selskaber og revisorer. Under interviewet med Martin Samuelsen, blev han derfor spurgt ind 

til, hvorvidt de kommer til at vægte denne ansvarsfordeling mellem RU og revisorer, da RU nu også 

har et selvstændigt ansvar i at sikre revisors uafhængighed, jf. RL §31, stk. 3, nr. 5 og afsnit 7.3.1. 

Til dette svarer Martin følgende i citatboks 46: 

Citatboks 45: Interviews m. selskaber 
”… Altså det der er det gode er, at det ville være en katastrofe for revisorerne, hvis 
de kommer til at lave noget, som de ikke må rådgive om. Vi har også et ansvar, det 

er jeg klar over, men det er værre for dem…”  
Kilde: (Regnskabsansvarlig_1) 

 

”…Men jeg synes jo i virkeligheden at det er de eksterne revisorer der har det 
største ansvar…” 

Kilde: (RU-medlem_11, intern revisionschef) 
 

”…Men typisk siger de altså fra før vi gør. Fordi de ved godt, at hvis de kommer til 
at træde over, så er det dem som ser dumme ud, og dem der skal betale penge 

tilbage til bestyrelsen…” 
Kilde: (Regnskabsansvarlig_3) 

 

”…Det er faktisk revisor der har det største problem med det. Fordi der hvor revisor 
har et uafhængighedsproblem, så er det revisor der skal huske at sige det. For jeg 

har det sådan, at det er faktisk dem, der putter hele deres navn og franchise at 
risk…”  

Kilde: (RU-medlem_9) 
 

”…Men revisor har jo også en interesse i at sørge for, at de ikke kommer i 
karambulage med det…” 

Kilde: (RU-medlem_2) 
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Han bekræfter dermed, at begge parter har et ansvar, og at det er RU’s opgave at sætte en stopper 

for tilfælde, hvor revisor mener vedkommende kan gå længere i sin rådgivning, end hvad der egentlig 

er tilladt, hvilket er tvivlsomt hvorvidt dette vil ske, eftersom studiet ovenfor har konkluderet, at 

selskaberne ofte går med det revisor siger. Martin bekræfter her det såkaldte disciplinæransvar, som 

før i tiden kun blev pålagt revisorer, men efter de nye regler nu medfører, at også RU kan indbringes 

for Revisornævnet af Erst, jf. RL §40. Under de foretagne interviews er der spurgt ind til det nye 

disciplinæransvar, som nu også gælder for RU-medlemmer, for at høre om det påvirker 

medlemmerne ift. arbejdet med de nye begrænsninger. Hertil udtrykker alle medlemmerne og en 

revisor, at dette ansvar ikke er noget der betyder mere for dem, end det naturlige ansvar der ligger i 

deres stilling, jf. citatboks 47. 

 

Under interviewet med Martin er der ligeledes spurgt ind til, hvorvidt Erst føler sig rustet til, at føre 

kontrol ift. de nye begrænsninger. Hertil svares at man føler sig godt rustet til at varetage denne 

opgave og melder ud, at de også lige skal have lov til at finde ud af hvordan reglerne skal håndteres 

og ”løbes i gang” ligesom selskaberne, jf. citatboks 48. 

Citatboks 46: Interview m. Martin Samuelsen 
”…Revisor kan muligvis blive fristet af, at gå langt i sine overvejelser. Hvis nu 

virksomheden skal have lavet en opgave til et højt honorar… …Det er der hvor 
revisionsudvalgene har en stor og vigtig opgave i vurderingen… …Erhvervsstyrelsen 

har også tilsynsfunktion over for revisionsudvalgene. De er jo omfattet af 
revisorlovens §31 og kan nu blive indbragt for nævnet, fordi de er omfattet af §31, og 
alt hvad der er overtrædelser af revisorloven kan de blive indbragt for… …Kommer 

der en masse forskellige sager op - hvilket jeg bestemt ikke forventer, men måtte der 
gøre det, hvor det er, at vi i en tilsynssituation har fundet at revisor er gået for langt i 

sin ydelse til en virksomhed der har været genstand for revisionsudvalg, PIE-
virksomhed, så er det jo interessant at se på hvad revisionsudvalget har haft af rolle 

ved det her… …Revisionsudvalget har en opgave og et ansvar og revisor har en 
opgave og et ansvar...” 

Kilde: (Samuelsen) 

 

Citatboks 47: Interviews m. selskaber og revisor 
”Nej. Altså det er egentlig nemt…” 

Kilde: (RU-medlem_3) 
 

” Næh. Eller jo, nu du nævner det, så har jeg set det. Men det gør jo ikke min hverdag 
anderledes. Jeg laver det samme arbejde. 

Kilde: (RU-medlem_5) 
 

”Nej, det er primært. De spørger hele tiden til bestyrelsesansvarsforsikringen, og om 
det kan dække bøderne. Så det fylder lidt mere, men nej, jeg syntes ikke de stiller 

større krav. Det er ikke på det.”  
Kilde: (Revisor_2) 
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Derudover nævner han, at deres procedure ift. kontroller bliver at foretage disse på både 

enkeltsagsniveau, men også via generelle kontroller, jf. citatboks 49. Han tilføjer dog også, at det 

primært bliver i revisionshusene kontrollerne starter, og kontrollerne ift. RU vil være mere passivt 

tilsyn indtil videre (Samuelsen, 2018).  

 

Udover dialog mellem selskab og revisor har analysen vist, at de nye begrænsninger medfører en 

tendens til, at dialogen omkring revision og NAS bliver flerleddet, således så den ikke altid kun består 

mellem selskabet og ekstern revisor, men nu også indebærer dialog mellem de forskellige 

revisionshuse og selskabet, i de tilfælde hvor selskabet har nogle til at udføre rådgivningen og andre 

til at udføre revision. Til denne flerleddet dialog udtrykker selskaber følgende, jf. citatboks 50.  

Citatboks 48: Interview m. Martin Samuelsen 
”Ja, det syntes jeg sådan. Det syntes jeg. Men det er klart, at vi skal også lige løbe det i 

gang… …Men vi kommer jo ikke til at, og det har vi også meldt ud officielt mere eller 
mindre, halv officielt. Altså vi kommer ikke ud nu og går meget hårdt til værks… …Men 
det er klart, at er der åbenbare overtrædelser, det kan vi selvfølgelig ikke se igennem 

fingre med. Men vi går til opgaven med en pragmatisme.” 

Kilde: (Samuelsen) 

 

Citatboks 49: Interview m. Martin Samuelsen 
”Jamen altså begge dele. Det vi gør, og det har vi altid gjort og fortsætter med at gøre. 
Vi kigger dels på firmaniveau og så siger vi - hvordan er politikkerne og procedurerne 

skruet sammen på firmaniveau i forhold til, altså sådan noget som konsultationer, 
uafhængighedskonsultationer. Og så kigger vi på enkeltsagsniveau og siger, hvad har 

revisor egentlig konkret i sagen leveret af ydelser, og er de inden for stregen. Så vi 
tester både på sagsniveau og på virksomhedsniveau.” 

Kilde: (Samuelsen) 

 

Citatboks 50: Interviews m. selskaber 
”…Det kræver jo hvis, vi har brugt en virksomhed til rådgivning og revideres af en 

anden, at der kommer lidt dialog en gang imellem…” 
Kilde: (RU-medlem_6) 

 

”…Men det er sådan lidt i nogle situationer, hvor vi har måtte love, at når vi snakker 
rådgivning med nogen, er der grænser for hvad vi må give til ekstern revisor… …Så 
derfor har vi også nogle gange sagt, at det er noget internt hos os. Hvorimod, at hvis 

det havde været vores revisor, så havde vi bare fuldstændig været åben overfor alle… 
…Nu er det lidt mere et lukket rum.”  

Kilde: (Regnskabsansvarlig_4) 
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En regnskabsansvarlig nævner, at denne flerleddet dialog kan være besværlig, fordi begge 

revisionshuse holder tæt med deres oplysninger, hvor selskabet bliver en mellemmand. Det 

udtrykkes, at det er blevet et mere lukket rum, hvor der før i tiden var en mere åben dialog, fordi der 

ofte ikke var så mange forskellige parter med. Derudover viser det, at der er en større opdeling 

mellem de 2 forretningsområder, hvilket kan være med til at minimere truslen om egenkontrol 

(IESBA, 2014, 200.5), fordi revisor ikke skal sidde og revidere sit eget arbejde. Man kan forestille 

sig, at modparterne vil stille sig mere kritiske overfor hinandens arbejde, hvilket kan være med til at 

øge revisionskvaliteten, som netop var et formål med forordningen.  

Analysen har vist, at RU i højere grad er tilsynsorgan, hvor finansafdelingen til dagligt agerer 

beslutningskompetence. Dialogen omkring NAS foregår ligeledes til dagligt mellem finansafdelingen 

og revisor, hvor det kun er ved større beslutninger/projekter, at RU inddrages i dialogen med revisor. 

Analysen indikerer, at selskaber har en stor tillid til revisor, og ofte vil gå med den beslutning revisor 

anbefaler, hvortil der tilføjes, at revisor jo i sidste ende har et større ansvar. Det virker dermed som 

om, at den tillid der er til revisor, kan overskygge at selskaber siger fra og tager stilling til revisors 

levering af NAS. Det kan give en risiko da revisor på den anden side udtrykker, at det er selskaberne, 

der bestemmer hvad de skal udføre, hvorfor der kan opstå en forventningskløft i ansvarsfordelingen. 

Her tilføjer Erst, at denne tankegang ikke helt holder stik, da begge nu har et ansvar efter de nye 

regler. I det følgende afsnit vil det analyseres, hvordan de nye begrænsninger, vil påvirke 

revisionsmarkedet.   

8.2.6. Betydning for revisionsmarkedet 
Som det er nævnt i redegørelsen omkring formålet med EU-forordningen var et af formålene, at sikre 

en mindre koncentration på markedet for revision af PIE-selskaber, hvor man på daværende 

tidspunkt (2010) og i dag ser en stor markedskoncentration, som domineres af Big Four. EU 

fremhævede i Grønbogen, at markedet var blevet for koncentreret, og at det gav klienterne for få 

muligheder, når de skulle vælge deres revisor og medførte manglende konkurrence, ligesom de 

fremhævede, at Big Four havde nået systemiske proportioner, som giver risiko for at svække 

investortilliden, hvis én af disse lukker. Derudover nævnte de, at flere revisionsfirmaer i det 

mellemste markedssegment, har haft svært ved at etablere sig på det øvre markedssegment 

(Grønbogen, 2010, s. 16). EU lagde således allerede i Grønbogen op til, at der skulle komme flere 

revisionshuse fra det mellemste markedssegment op til øverste segment, for at give selskaberne 

flere aktører at vælge imellem. Ser man på betydningen af begrænsningerne for revisionsmarkedet 

i dag, fremgår det heraf, at der er få aktører, såfremt man ønsker at anvende et globalt revisionshus, 

hvilket gør at selskaberne tænker mere strategisk. Flere regnskabsansvarlige udtrykker at 

begrænsningerne til NAS, giver problemer ift. konkurrencen på revisionen, fordi der ikke er mange 

aktører på markedet, hvis man vil bruge Big Four, jf. citatboks 51. 



98 | S i d e   R E V I S I O N S M A R K E D E T  

 

 
 

 

Ud fra disse kan man konkludere, at begrænsningerne til NAS og firmarotationen igen her indikerer, 

at der er skabt en skillevæg mellem revision og rådgivning, hvor man ikke længere kan have samme 

revisor til det hele. Det sker på bekostning af konkurrenceevne på revisionssiden, hvor der efter 

begrænsningerne er færre udbydere tilbage, fordi man skal have én på sine rådgivningsopgaver (i 

hvert fald forbudsydelserne) og én på revisionsdelen, hvorfor der er færre aktører tilbage. Den ene 

regnskabsansvarlige siger, at man handler i en meget lille butik (2-3 udbydere) på revisionssiden, 

som en følge af disse regler. Et RU-medlem fremhæver ligeledes, at man kan forestille sig 

situationer, hvor de store selskaber, bruger mere end én udbyder til deres rådgivningsopgaver, 

hvilket ligeledes vil påvirke antallet af udbydere på revisionssiden: ”…Så risikerer man lige pludselig, 

at man ikke kan få ordentlig konkurrence, fordi en rigtig stor virksomhed, kan sagtens have opgaver 

med 2 eller 3, og så den fjerde er revisor, og jamen så står man i virkeligheden tilbage med, at man 

ikke kan få nogle til at interessere sig for revisionsopgaven…” (RU-medlem_5). Derudover kan 

selskaber, som det tidligere er nævnt, komme i situationer hvor revisionshusene ikke ønsker at byde 

på revisionen, fordi rådgivningssiden er mere attraktiv, hvilket selvfølgelig ligeledes vil medføre 

mindre konkurrence og færre udbydere på revisionssiden. En yderligere ting, der er vigtig at pointere 

i denne analyse er, at intet selskab nævner eller virker som om, at de har overvejet at bruge andre 

revisionshuse end Big Four. Alle snakker om 3-4 udbydere, Big Four, og i analysen omkring den 

strategiske udvælgelse af NAS, fremgår det her meget klart, at selskaberne kun ser Big Four som 

mulige kandidater til revisionen, og at de hellere vil lægge noget NAS ud, fremfor ikke at have 

udbydere til revisionen. Eksempelvis udtrykker en regnskabsansvarlig: ” …Vi vil jo typisk gå efter de 

store… …Og så er der kun 3 tilbage.” (Regnskabsansvarlig_1).  På baggrund af de foretagne 

interviews, er der dermed ikke noget der tyder på, at selskaberne i fremtiden vil indtænke mellemste 

markedssegment af revisionshuse, som en mulig kandidat til revisionen. De strategiske overvejelser, 

jf. afsnit 8.2.3.2, illustrerer hvordan selskaber hellere tænker strategisk, fremfor at åbne op for 

muligheden for, at andre end Big Four kan revidere dem. Selskaberne vil i højere grad vælge 

Citatboks 51: Interviews m. regnskabsansvarlige 
”Så lige pludselig, i teorien er det her regelsæt med rotationen og uafhængighed rigtig 

godt. Men når man reelt set går ind i en meget begrænset butik, hvor der kun er 3, 
eller 4, og jeg tror hvis man kigger i Danmark, så ved jeg ikke om der er mere end 3, 

på i hvert fald revisionsdelen. KPMG vil sige noget andet. Så er det altså svært at 
sige, at vi vil have en masse konkurrence, men vi handler i en meget lille butik. Så 

der er et eller andet der, som ikke hænger sammen.”  
Kilde: (Regnskabsansvarlig_4) 

 

”…Man kan sige, at i Danmark med den størrelsesorden vi er, så det at have 3 
udbydere, er okay. Hvis vi kommer ned på 2 udbydere, så begynder det at blive lidt 
problematisk, fordi så ved de nogenlunde at vi kommer til dem, fordi at vi ikke kan 

vælge det andet sted, og så bliver prisen en helt anden. Det her tiltag fra Europa, er 
jo helt hul i hovedet, når Europa også har meget stort fokus med konkurrencehensyn 

osv. Det her har jo skudt konkurrencemulighederne.”   
Kilde: (Regnskabsansvarlig_2) 
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strategisk ift. NAS, og sikre at der altid er én Big Four, der kan komme på revisionen, hvorfor det 

kan diskuteres på nuværende tidspunkt, hvorvidt EU’s formål med at nedbryde markeds-

koncentrationen er lykkedes. Det er dog stadig tidligt at konkludere på dette, eftersom reglerne kun 

har været gældende siden 17. juni 2016, og heri er nogle overgangsregler og 70%-CAP, som først 

får indflydelse fra år 2020. Eftersom selskaberne ikke umiddelbart åbner op for, at anvende revisorer 

fra mellemste markedssegment, medfører det en lav konkurrence på revisionssiden grundet færre 

udbydere, hvilket formegentlig også vil medføre stigende revisionshonorar.  

På baggrund af redegørelsen og ovenstående situationer, er det gennem en stor del af interviewene, 

blevet bekræftet at der inden reglerne trådte i kraft, er skabt et marked, hvor NAS i nogle tilfælde er 

mere attraktivt end revisionen. En regnskabsansvarlig udtaler, at de har oplevet, at revisorerne har 

set revisionen som en legal adgang til selskabets bestyrelse: ”…På revisionen har revisor en legal 

adgang til at komme ind. De kan sige, at de vil være med til hvert enkelt bestyrelsesmøde, sidde 

med i Audit Committee...” (Regnskabsansvarlig_4). Tendensen som nævnes, har været at revisor 

igennem den lovpligtige revision, har haft legal adgang til selskabets beslutningstagere, og 

derigennem mulighed for at få rådgivningsopgaver. Som det er nævnt i redegørelsens afsnit 7.1, var 

der inden reglerne blev implementeret en tendens til, at revisionen ofte blev underbudt og sat til en 

lav pris, fordi man vidste, at hvis man blev valgt ind på revisionen, var det en form for adgangsbillet 

til NAS. Som analysen ovenfor har vist, er der i højere grad efter reglerne er implementeret, opstået 

en skillevæg mellem revision og rådgivning, som følge af de nye begrænsninger. Dermed har 

selskaberne i højere grad i dag, gjort op med det at have én fast husrevisor. På baggrund af 

ovenstående øgede skillevæg, kan man dermed konkludere, at EU-forordningen har medført, at der 

sker en større opdeling mellem revision og rådgivning, hvorfor man ikke på samme måde som 

tidligere, kan bruge revisionen som en adgangsbillet til NAS. Det medfører at revisionen i dag, 

fremstår som en mere selvstændig ydelse, hvilket alt andet lige vil kunne medføre, at 

revisionshonoraret i fremtiden vil kunne forventes at stige, fordi det ikke længere vil give mening, at 

underbyde denne, da revisionen ses som en mere isoleret ydelse. Både et medlem af RU og 

revisorer nævner at de mener, at begrænsningerne til NAS kan medføre, at revisionsydelsen bliver 

mere selvstændig værdiansat og dermed højere prissat i fremtiden, jf. citatboks 52. 
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Der er altså noget som tyder på, at revisionsydelsen i fremtiden vil blive mere selvstændig og højere 

prissat, pga. tendensen til øget skillevæg og det få antal globale udbydere, der er i 

revisionsbranchen. Derfor fremhæver en revisor også, at man i fremtiden i højere grad, er nødt til at 

komme med sit bedste bud på begge områder, for at virke seriøs og attraktiv, og derfor har et 

revisionshus valgt, at deres strategi er at komme med deres bedste bud på begge områder, for at 

lægge valget ud til kunden: ”…Enten full-scope på begge dele, altså hvor vi leverer top produkt på 

begge dele, fordi ellers så kigger kunderne lige igennem, og siger hvis vi laver et 3/4 revisionstilbud, 

og sætter prisen lidt for højt, fordi vi hellere ville lave den anden ydelse. Så er man nødt til at være 

skarp på begge dele… …Så der kører et revisionsboard og et rådgivningsboard helt adskilt.” 

(Revisor_4). Det bekræfter, at man måske i fremtiden går mere i retning af ”Bid-to-win” fremfor ”Bid-

to-participate” (Samuelsen), fordi man er nødt til at komme med sit bedste bud, fordi revisorerne har 

respekt for at kunderne siger fra, hvis ikke de kommer med et reelt bud.   

Ovenstående illustrerer at ingen selskaber ønsker, at anvende andre end Big Four til deres revision. 

Til trods for de færre udbydere nævner ingen, at de vil anvende revisionshuse fra mellemste 

markedssegment, som ellers var EU’s formål, for at løsne op for markedskoncentrationen, hvorfor 

selskaberne er nødt til at have flere strategiske overvejelser, for minimum at kunne have én Big Four 

tilbage til revisionen. Derudover har skillevæggen medført, at revisor ikke længere kan underbyde 

revisionsopgaven, som det ellers tidligere er set, for at få adgang til NAS hos selskabet. Det 

medfører, at revisionsydelsen i dag og i fremtiden fremstår som en mere selvstændig ydelse, og 

derfor bør blive højere prissat, ligesom den lavere konkurrence grundet færre udbydere, ligeledes 

bør resultere i en højere pris på revisionen.

Citatboks 52: Interviews m. selskaber og revisorer 
”…Men det kommer også til at betyde noget for den isolerede revisionsydelse, 

forhåbentligt. At der har været et mønster af i en lang periode, at man underbød 
revisionsopgaven for så at få alt det andet med. Den forsvinder lidt og det kan man 
ikke mere. Så vi håber og tror, at den rene revisionsydelse bliver mere attraktiv og 

højere prissat.” 
Kilde: (Revisor_2) 

 

”…Hvilket også gør, at når man sammenligner revision mod at være rådgiver, at der 
er kommerciel overvejelse i det. Jeg tror ikke at det indtil videre, har det de facto ikke 
haft den store indflydelse. Min tanke vil jo være, at på sigt er der jo sund fornuft i, at 
det bør være sådan, at man i hvert fald ikke som revisor på nogen måde kan tillade 
sig at tænke på gynger og karruseller, men skal sørge for at revisionsydelsen i sig 

selv, har en tilstrækkelig og rimelig prissætning og det burde alt andet lige med 
aktuelt prisniveau formegentlig medføre at priserne burde stige…”  

Kilde: (Revisor_3) 
 

”…Det er sikkert noget i revisionsbranchen, der vil betyde dyrere 
revisionshonorar…”  

Kilde: (RU-medlem_6) 
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8.2.7. Delkonklusion på betydningen af begrænsningerne 
Konklusionerne på analysen i afsnit 8.2 kan opsummeres i følgende figur 9. 

Figur 9: Delkonklusion på betydning af begrænsninger til NAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning, jf. afsnit 8.2  

Ovenstående har analyseret betydningen af begrænsningerne til NAS, og den måde praksis opfatter 

og arbejder indenfor disse nye regler, ligesom den pointerer en del af de samme tendenser som 

Kristian fremhævede i afsnit 8.1. Følgende afsnit vil analysere hvilke faktorer, som påvirker 

selskabers og revisorers valg af NAS. 

Betydning af 70%-CAP: 
• Mange havde intern proxy på 1:1.  

• Allerede gjort lidt op med 
husrevisor. 

• CAP kræver øget prioritering, 
vurdering og dialog.  

• Sætter en faktisk begrænsning → 
Øget skillevæg.  

• Større betydning end forbudslisten.  

Administrative konsekvenser: 

• Mange havde politikker og 

procedurer, dog krævet øget 

formalisering.  

• Øget rapportering.  

• Bemyndigelse til 

regnskabsafdeling. 

• Komplekst at styre for koncerner.  

• Øget omkostninger.  

 

Betydning af forbudslisten: 
• Ikke store betydning i praksis, da 

allerede regler for ydelser, som ikke 

måtte laves.  

• Mange fortolkningsvanskeligheder. 

• Selskaber hellere på sikre side, og 

vælger revisor fra til NAS, særligt 

skatteområdet.  

Dialog & ansvar: 

• Regnskabsafdeling dialog m. 

revisor. 

• RU tilsynsorgan, driften forvalter.  

• Selskaber mener revisor har største 

ansvar.  

• Selskaber går m. revisors 

vurdering. 

• Forventningskløft i ansvaret. 

Strategisk udvælgelse: 
• Selskaber tænker mere langsigtet. 

• Rådgivning kan give døde spillere 

→ Strategisk udvælgelse af revisor 

til NAS, da de ikke ønsker at 

diskvalificere nogle til et udbud.  

• Revisorer har kommercielle 

overvejelser.  

Revisionsmarkedet: 
• Mindsket konkurrence på revision. 

• Selskaber ser ikke andre end Big 

Four. 

• Tænker strategisk i rådgivning, for 

at holde revisorer rene til 

revisionen.  

• Revision ej adgangsbillet → Højere 

pris på revisionen.  
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8.3. Analyse af faktorer, som påvirker valget af NAS 
Som ovenstående analyse har vist, har begrænsningerne til revisors levering af NAS, haft en 

betydning for både revisorer og selskaber på Large Cap. Udover at analysere betydningen af disse 

begrænsninger, er det samtidig interessant, at analysere de faktorer, som påvirker valget af NAS, 

set fra selskabers og revisorers perspektiv. Nedenstående afsnit vil derfor foretage en analyse af 

afgørende faktorer for selskabers valg af rådgiver til NAS, både generelt men ligeledes afledt af de 

nye begrænsninger til NAS.   

8.3.1. Hvad påvirker selskabers valg af revisor som rådgiver til NAS?  

For at analysere hvilke faktorer, som påvirker selskabernes valg af, hvorvidt man vil lade revisor 

rådgive om NAS, er RU-medlemmer og regnskabsansvarlige spurgt ind til hvad der er afgørende, 

når de skal beslutte hvad revisor skal rådgive om. Det skal her understreges, som det også er nævnt 

i metodeafsnittet, at dette spørgsmål er åbent, for at få så mange nuancer og åbenbare perspektiver 

som muligt. Derfor fremgår det også af interviewene, at respondenterne svarer forskelligt, men 

samtidig også har faktorer, som går igen. Derfor kan der være faktorer, som kun er nævnt i enkelte 

interviews, og derfor kan alle de nævnte faktorer, ikke nødvendigvis generaliseres til alle PIE-

selskaber, og fremstilles ikke i en prioriteret rækkefølge. Det skal igen her pointeres, at når der i det 

følgende foretages en analyse af faktorer, så er det ift. de NAS, som ligger udover forbudslisten, og 

dermed ikke er direkte forbudt for ekstern revisor at udføre. Nedenfor analyseres de afgørende 

faktorer, og markeres med blå.  

Såfremt lovgivning og vejledning er uklar på områder, som f.eks. revisors levering af 

skatterådgivning, nævner en regnskabsansvarlig, at en afgørende faktor, for hvad man tillader 

ekstern revisor at levere af NAS, bliver hvad andre selskaber gør. Den praksis som andre selskaber 

udviser bliver dermed en faktor, som påvirker valget af revisor til NAS: ”Der er selvfølgelig loven, så 

er der vejledninger og så er der praksis. Hvis lovgivning siger nej og vejledninger siger nej. Så gør 

vi det selvfølgelig ikke. Hvis vejledning er utvetydige, og loven er lidt utvetydig og praksis, 

sammenlignet med kontakter fra C20-indeks, at de måske heller ikke gør det. Så vil vi heller ikke 

gøre det. Så man kan sige, at der er nogle forskellige lakmusprøver som vi kan gøre, på om vi gør 

det...” (Regnskabsansvarlig_2).  

En følge af lovgivningen er, at det omdømme og brand selskabet har, bliver en afgørende faktor 

for, hvad man vil tillade, at ekstern revisor rådgiver om. Et medlem nævner: ”..Men efterspørgslen 

efter at tingene er compliant, ud fra at selskaberne ikke kan tåle, at deres brand får nogle tæsk...” 

(RU-medlem_1). Det at selskaberne er i compliance med lovgivningen, er dermed en afgørende 

faktor for, hvad man tillader at revisor kan rådgive om, da selskaberne ikke kan tåle, at deres brand 

svækkes af, at man ikke har overholdt noget lovgivning. Andre nævner bl.a. at fordi man er 

børsnoteret, så er man nødt til at agere mere professionelt, fordi at der bliver kigget kritisk på en. 

Derfor er ens brand i offentlighedens søgelys og deraf mere følsomt: ”…Der bliver kigget lidt mere 

kritisk på en, når man er børsnoteret. Der er også noter omkring det, altså hvor meget man bruger 
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på det. En af de ting der nogle gange fanges, det er hvis virksomheder har et lille revisionshonorar, 

og så et meget stort ikke-revisionsydelses honorar. Det stiller folk spørgsmålstegn ved…” 

(Regnskabsansvarlig_2). Risikoen for at træde ved siden af lovgivningen, er afgørende for hvor 

langt man vil gå med revisor ift. NAS: ”Jamen, den der risici, ikke? Vi kigger jo kun ud fra 

risikobetragtning. Så er det klart, at så har man en lovgivningsbetragtning. Men skal jeg være helt 

ærlig, så lovgivningsbetragtning - der sidder vi 2 gange om året med revisorerne og siger: "Er der 

noget i vores her, som vi ikke lever op til?". Men det første det er risiko og risici...” (RU-medlem_1). 

Ligesom den risiko for at træde ved siden af bekræftes af afsnit 8.2.2.1, hvor det er en generel 

holdning, at såfremt selskaberne er i tvivl om hvor langt revisor kan gå i sin levering af NAS, vil man 

hellere vælge ekstern revisor fra end at gå til grænsen.  

En vigtig faktor som fremgår af mange af de foretagende interviews, er kendskabet til den eksterne 

revisor. Det kendskab revisor har opnået om selskabet igennem revisionen, er dermed afgørende 

for selskabernes valg af ekstern revisor til levering af NAS. En regnskabsansvarlig nævner, at der 

er områder, f.eks. erklæring på selvangivelsen, hvor man finder det helt naturligt, at ekstern revisor 

rådgiver: ”… Men naturligvis, vi får f.eks. stadig lavet en erklæring på vores selvangivelse, fordi vi 

gerne vil være sikre på, at det ikke kun er os der mener den er rigtig. Så på den måde, bruger vi 

dem. Her er det jo naturligt, at det er revisorerne.” (Regnskabsansvarlig_1). Det fremgår af et RU-

medlem, at de ønsker at bruge ekstern revisor, fordi revisor har et kendskab, og derfor ikke behøver 

at sætte en anden revisor ind i selskabet, når der skal leveres NAS. RU-medlemmet nævner, at hvis 

de skal sætte en ny revisor ind i selskabets situation, vil det medføre nogle ekstra omkostninger, og 

derfor spiller kendskabet på nogle områder en faktor i valget af NAS:”…Vi vil aldrig begrænse os, 

fordi som udgangspunkt har vi ikke noget imod, at bruge den samme revisor, som reviderer os, hvis 

de har de rette kompetencer, for ofte kender de os godt, og skal ikke bruge tid på at sætte sig ind i 

vores virksomhed. Der er nogle startomkostninger hver gang man får en ny en udefra. Så vi har ikke 

berøringsangst, for at have med revisor at gøre.” (RU-medlem_3). Det fremgår af dette, at 

kendskabet spiller en rolle, fordi det er med til at mindske nogle omkostninger, som der ellers ville 

være, såfremt selskabet skal sætte en ny ind i selskabet. De startomkostninger mindskes, hvis man 

bruger sin eksterne revisor, og derfor spiller kendskabet på den måde en afgørende rolle, når 

selskaberne vælger hvad revisor skal levere af NAS. Hvilket ligeledes er bekræftet i studiets afsnit 

8.2.4.3 omkring øgede omkostninger og tabt kendskab. Et andet medlem nævner ligeledes, hvordan 

det kendskab den eksterne revisor har, gør det billigere for selskabet, at få dem til at udføre NAS: 

”Der er nogen hvor vi siger, at det er ideelt de gør det fordi de kender os, så det bliver billigere…” 

(RU-medlem_7). Endnu et RU-medlem understreger, at man foretrækker at have så meget hos den 

samme revisor som muligt, så man ikke hele tiden skal have en ny ind: ”Det vil altid være således, 

at klienten vil jo foretrække at have så meget hos den pågældende revisor som muligt, fordi man må 

antage at hvis man skal have en ny en ind, så vil de skulle starte med, at sætte sig ind i tingene.” 

(RU-medlem_11). At kendskabet spiller en rolle, fordi det kan være med til at minimere omkostninger 

viser selskabernes motiv, som ofte vil være at minimere omkostninger og øge indtjeningen. Derfor 
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kan der i nogle tilfælde stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt selskaber rent faktisk vil begrænse 

revisors levering af NAS, fordi det giver dem nogle øgede omkostninger, og det fremgår mere af nød 

pga. lovgivningen end af lyst, at selskaber i nogle tilfælde fravælger revisor til NAS. Endnu en årsag 

til at kendskabet kan spille en rolle i valget, kan skyldes den tillid, der er opbygget til ekstern revisor, 

som det også tidligere er pointeret i analysen. Et RU-medlem nævner følgende: ”…Det har vi, i og 

med vi har haft en dedikeret person som vi virkelig stoler på, som langt hen af vejen kan svare på 

stort set hvad som helst. Det er jo også en tillids følelse også. Jeg vil sige, vi ofte vil gå langt til at 

sige, at vi virkelig stoler på de folk vi har med at gøre…” (RU-medlem_7). Medlemmet fremhæver, 

at tilliden også er en afgørende faktor for, hvorvidt man vælger sin eksterne revisor til levering af 

NAS, og at der er opbygget en tillid til sin eksterne revisor gennem det kendskab selskabet og revisor 

har til hinanden. En regnskabsansvarlig understreger på samme måde, at tilliden spiller en 

afgørende rolle, når man vælger hvem der skal levere NAS: ”Et kendskab, men også en tillid. Altså 

hvis jeg skal have en rådgiver til noget, så er der også et tillidsforhold. Så hvis det er en man har set 

er ret god på revisionen, så giver det et eller andet.” (Regnskabsansvarlig_4), og tilføjer: ”…Men 

øverste direktion eller Audit Committee eller en bestyrelse, vil næsten altid gerne have nogen at 

kigge på, og kigge nogen i øjnene. Når ja, men ham der, ham har vi haft i mange år, ham kan vi godt 

have tillid til…” (Regnskabsansvarlig_4). Som det er fastslået ovenfor, spiller kendskabet en rolle, 

når selskabet skal vælge, hvad revisor skal rådgive om. Det fremgår dog af nogle interviews, at det 

kun spiller en rolle i det omfang, at rådgivningsydelsen ligger sig tæt på revisionen og er meget 

revisionsnær. Såfremt der er tale om en mere enkeltstående NAS, som ikke lægger sig tæt på 

revisionen, vil kendskabet spille en mindre rolle. Det fremgår af følgende: ”Hvis vi f.eks. tager 

erklæringer i forbindelse med programmer og sådan noget. Jamen der er det jo en kæmpe fordel, at 

det er dem der i forvejen er inde og revidere regnskabet. Det er på alle måder en fordel. Men hvis 

du var ude i køb- og salgssituation, så kan du sige at det er en isoleret ting...” (RU-medlem_10). En 

revisor tilføjer, at med revisionsnære opgaver må de levere ubetinget, mens andre ydelser skal følge 

godkendelsesproceduren: ”…De har forhåndsgodkendt nogle ydelser, som er revisionsnære, hvor 

de siger at dem må vi ubetinget godt levere. Hvor på alt andet er der så en godkendelsesproces…” 

(Revisor_2). Dermed kan man udlede, at såfremt der er tale om en isoleret og enkeltstående NAS, 

vil kendskabet spille en mindre rolle og være mindre nødvendigt, og derfor er man i sådanne 

situationer ikke bange for at lægge det ud til andre. Dermed har typen af NAS, ligeledes en betydning 

for hvorvidt man vælger revisor til det eller ej, fordi typen af ydelse påvirker hvorvidt kendskabet er 

en faktor. En regnskabsansvarlig nævner ligeledes, hvordan typen af NAS, udover at påvirke 

kendskabet, ligeledes er afgørende for, hvorvidt man vil tillade at revisor rådgiver om det eller ej: 

”Altså dem der står i reglerne lægger vi os op af, men ellers er det at se på hvilken opgave det er. 

Er det mere at udføre en assistance, altså det bare er arme og ben opgaver. Eller er det noget der 

kræver en skønsvurdering… …For der må alt andet end lige være større risiko for, at der kommer 

noget subjektivitet ind i det, end at hvis det bare er tage et bilag og bogføre det på en konto.” 

(Regnskabsansvarlig_3). Det eksempel denne regnskabsansvarlige nævner, vil dog være ulovligt 
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efter forordningens art. 5, stk. 1, litra c. En afgørende faktor er dermed, hvorvidt ydelsen kræver 

vurderinger eller skøn, eller om der i højere grad er tale om en ”taste-opgave”, som ikke kræver 

nogen subjektiv vurdering. Såfremt det er ydelser, som kræver denne subjektive vurdering, vil man 

ud fra dette, vælge at lægge det ud til andre end ekstern revisor, som analysen har vist, man f.eks. 

ofte gør med skatterådgivning. Ud fra ovenstående kan man udlede, at kendskabet er en afgørende 

faktor, når selskaber skal vælge, hvorvidt en NAS skal leveres af ekstern revisor eller ej. Kendskabet 

spiller en rolle, fordi det kan være med til at minimere nogle startomkostninger og spare noget 

administrativt, fordi man ikke skal sætte nye ind i tingene hele tiden. Derudover medfører 

kendskabet, at man opnår en tillid, som ligeledes er en vigtig faktor, når man vælger sin rådgiver. 

Dog har analysen vist, at dette kendskab i højere grad spiller en rolle, hvis der er tale om ydelser, 

der ligger sig tæt op af revisionen, hvor ved mere enkeltstående transaktioner, hvor kendskabet ikke 

kan anvendes, vil man ikke have noget imod, at lægge det ud til andre.  

Endnu en faktor som kan være afgørende ved valget af, hvorvidt ekstern revisor skal udføre en NAS, 

er det ansvar den eksterne revisor har. Selskaber fremhæver, at ved at de anvender deres eksterne 

revisor til udførelsen af NAS, føler de at de i højere grad, kan holde revisor til ansvar overfor den 

ydelse de har leveret, fordi de også er på revisionen. En regnskabsansvarlig udtrykker: ”…Så 

påtager de sig også et ansvar for at det bliver løst, og ikke kan stille sig ud bagefter… …Det kan 

være en købsprisallokering, værdiansættelse, goodwill, hvad det nu ellers kan være. Så laver vi 

selve transaktionen, og får alt den information afspejlet i de værdiansættelser der er. Så kan ekstern 

revisor når året er omme, og der skal laves endelig revision, så kan de ikke sige, nu sidder de og 

stiller alle mulige kritiske spørgsmål til værdiansættelsen, fordi at de var med i den…”  

(Regnskabsansvarlig_4). Det viser dermed, at i hvert fald i dette selskab, når de overvejer hvad 

revisor skal levere, indtænker om det er en opgave, hvor man senere vil kunne have en fordel i, at 

stille revisor til ansvar for den NAS de har udført. At ansvarsfølelsen spiller en rolle i valget af revisor 

til NAS, udtrykkes ligeledes af et RU-medlem: ”Det er ansvarsfølelsen. Vi vil have, at hvis der er 

noget vi ikke syntes, der fungerer et eller andet sted ude i verden, så vil vi have lov til at have en 

person her, som vi siger: "Få det til at fungere. Kvaliteten derude er ikke god nok - find nogle andre. 

Det er dit ansvar, at kvaliteten er i orden."” (RU-medlem_5). Det at man senere kan drage sin revisor 

til ansvar, betyder noget når man vælger hvem der skal være på sine NAS, og her er det ifølge 

medlemmet nemmere, at holde ekstern revisor til ansvar end en tredjepart. Det udtrykker dog 

revisors dobbeltrolle ved levering af revision og rådgivning, og giver en risiko for, at revisor foretager 

selvrevision/egenkontrol (200.5 i Etiske retningslinjer). Det giver en risiko for, at revisor ikke på en 

passende måde vurderer resultaterne af en vurdering, aktivitet eller ydelse, som revisor selv har 

lavet eller en person fra revisors virksomhed, og vil dermed være i strid med lovgivningen.  

En afgørende faktor som mange selskaber fremhæver, er at få de rette kompetencer og kvalitet 

på opgaven. Et medlem udtrykker, at det i højere grad end prisen, er at få dem ind som har de rette 

kompetencer: ”Ja, det er meget mere, at hvem har de rette kompetencer…” (RU-medlem_3). Når 

selskabet skal vælge hvorvidt de ønsker deres eksterne revisor på en rådgivningsopgave, er det i 
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høj grad afgørende, om revisor har de rette kompetencer til at påtage sig opgaven. Medlemmet 

udtrykker tidligere i interviewet, at det for dem handler om, at finde den bedste på området: ”…Og 

så prøver vi at finde den absolut dygtigste på området…” (RU-medlem_3). Et andet medlem udtaler 

ligeledes, hvordan kvaliteten påvirker deres valg af rådgiver: ”…Men jeg tror faktisk langt mere, at 

når vi gør nogle store ting, så er det død og pine, at vi også gør det med den ordentlige baggrund 

og kvaliteten…” (RU-medlem_7), og vedkommende tilføjer: ”…Vi går ind i xx, hvem er de bedste til 

det, og så kigger vi på markedet…” (RU-medlem_7). Det viser samtidig, at selvom det kendskab 

ekstern revisor i nogle tilfælde vil have, spiller kompetencerne og kvaliteten på rådgivningen 

ligeledes en stor rolle, og kan derfor i nogle tilfælde vægte højere end kendskabet. Det fremhæver 

en regnskabsansvarlig, da vedkommende nævner et eksempel på en NAS, hvor man valgte andre 

end ekstern revisor til opgaven, med den begrundelse at vedkommende havde de rette kompetencer 

og bedste kvalitet: ”…Her søgte vi så noget rådgivning, og her endte vi faktisk alligevel med, at bruge 

nogle andre end vores revisorer…”, hvortil der svares at det afgørende her var: ”…Kvaliteten i det. 

Hvem man lige kunne se, der kan hjælpe med det. Hvem der er den bedste til det.” 

(Regnskabsansvarlig_1). En anden regnskabsansvarlig nævner hvorfor de har valgt deres eksterne 

revisor til en bestemt NAS, nemlig fordi de havde de bedste kompetencer: ”…Her er en ting som vi 

bruger Deloitte til, sådan noget Market Research, som vores Global Marketing afdeling. Typisk laver 

de nogle workshops. Deloitte har en rigtig god Live Sciences afdeling. De har nogle gode 

researchers...” (Regnskabsansvarlig_2). Analysen og de foretagende interviews illustrerer, at det at 

have de rette kompetencer og høj kvalitet, påvirker selskabets valg af rådgiver. Derudover viser 

analysen, at endnu en afgørende faktor for hvem man vælger til selskabets NAS, er hvilke personer 

revisionshuset stiller til rådighed. En regnskabsansvarlig nævner, at det ofte er de personer 

selskabet får, der er afgørende for hvem man vælger til NAS: ”…En ting er pris, det kan nogen gange 

være svært at gennemskue, men det afhænger også af hvad for nogle folk du får.” 

(Regnskabsansvarlig_4). Det at få de rigtige folk på opgaven, udtrykker et medlem ligeledes, og 

nævner nogle parametre som særligt er afgørende for, om det er dem de vælger på opgaven: ”…Det 

kan være kemi, det kan være faglighed, det kan være responstid, serviceniveau, og selvfølgelig 

spiller prisen også en rolle, når det kommer til stykket. Men de andre ting - det er næsten det 

vigtigste, at det er i orden…”  (RU-medlem_3). Parametre som kemi, faglighed, responstid og 

serviceniveau er parametre som dette selskab vægter højt, når de skal beslutte og teste hvilket 

revisionshus, der skal sættes på den enkelte NAS. Dermed er det parametre, som lægger sig meget 

til de personer, der er på opgaven. Et medlem fremhæver ligeledes: ” …Det er meget 

personafhængigt at skulle rådgive. Det er ikke lige meget hvilken rådgiver du får. Der er nogen der 

er dødgode til skat, og har fulgt en skatteplanlægning i 5 år...” (RU-medlem_8). Vedkommende 

udtaler, at det er meget personafhængigt, når man snakker NAS, og at det derfor ofte er afgørende, 

at få den samme person, som har siddet med sagen i lang tid, og som er rigtig god på området. Et 

andet medlem understreger dette ved, at man i nogle tilfælde kan vælge at følge personen fremfor 

revisionshuset, hvilket understreger at de personlige relationer og kompetencer, kan vægte højere 
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end revisionshuset: ”…I alle selskaber, der er jo i revisionsfirmaerne superdygtige folk. Så det man 

gerne vil have, det bliver nogle gange personafhængigt. Det kan faktisk også godt være, f.eks. nogen 

der har prøvet, og er superdygtige til det. Så vil man hellere følge personen…” (RU-medlem_6). På 

den måde kan det blive personafhængigt, når man vælger sin rådgiver til NAS. Endnu et RU-medlem 

bekræfter, at personen som skal yde rådgivningen, i høj grad har indflydelse på, hvem selskabet 

vælger som deres rådgiver. Derudover fremhæver medlemmet, at det også er kontinuerligheden i, 

at få den samme person hver gang: ”…Hvis man får en kvalificeret person, stort set altid, og man 

ikke har taget dem i noget. Så vil man jo gerne gå tilbage til den person. Så for os, og som sagt, i 

forhold til hvad jeg hører ude hos andre virksomheder, som måske vælger en billigere pakke, så 

betyder det virkelig noget med kontinuerligheden. Og ikke bare med firmaet, men med 

personerne…” (RU-medlem_7). Selskaberne kan godt lide, at det er den samme person og de 

samme folk, som de møder igen og igen, og det påvirker dermed også det valg man træffer, når man 

vælger hvem der skal yde NAS for selskabet, hvorfor man også her kan udlede, at begrænsningerne 

til NAS får en betydning, fordi de sætter begrænsning til, at man ikke altid kan bruge de samme.  

Det at mange selskaber ønsker at bruge en af Big Four, medfører ligeledes at en afgørende faktor, 

bliver de strategiske overvejelser. Det fremgår ligeledes af analysens afsnit 8.2.3. Firmarotationen 

og forbudsydelsernes effekt om at det kan give døde spillere, bliver nævnt til stort set alle interviews, 

som en faktor, der er meget afgørende for, hvad og hvem man vælger til sine rådgivningsopgaver. 

Som det er nævnt tidligere i analysen, er der et begrænset antal udbydere på revisionsmarkedet, 

såfremt man ønsker at bruge Big Four. Det påvirker valget, fordi at dem man vælger som rådgiver, 

hurtigt kan blive udelukket fra at kunne være på revisionen, hvis de f.eks. yder NAS, som er på 

forbudslisten. Et eksempel på at firmarotationen er en afgørende faktor for hvem man vælger som 

rådgiver, kan udledes af følgende citat: ”… Men siden den kom ud, så har vi sagt, at med udsigt til 

at vi skal gå i udbud, så har vi sagt fra forrige år, at der er vi så begyndt at skal have godkendt hvad 

alle fra Big four laver…” (Regnskabsansvarlig_2). Her fortæller en regnskabsansvarlig, hvordan 

firmarotationen er afgørende for hvem de godkender til at udføre de forskellige NAS, fordi man ikke 

vil udelukke nogle fra at kunne blive revisorer ved en påkrævet firmarotation. Den 

regnskabsansvarlige understreger ligeledes, hvordan de op til et udbud, vil være ekstra 

opmærksomme på, hvem de vælger som rådgiver på de enkelte ydelser: ”Man kan sige den her 

periode op til udbuddet, den vil jo så være præget af at vi er ekstra forsigtige, og bruger lidt ekstra 

tid på ikke at dumme os et eller andet sted i verden, primært i Europa…” (Regnskabsansvarlig_2). 

Et RU-medlem nævner ligeledes, at det kommer til at kræve øget opmærksomhed og planlægning 

ift. forbudslisten og firmarotationen, og at man er nødt til at overveje, om der er nogle ydelser, som 

vil medføre, at de diskvalificerer dem som revisorer: ”…Man skal planlægge et udbud, og nu er der 

ikke så mange du kan sende i udbud til. Og nogle gange så har du måske lavet langvarige 

rådgivningskontrakter med nogen af dem, hvor de så diskvalificerer sig selv.” (RU-medlem_8). Et 

RU-medlem fremhæver, at de har påpeget, at man i selskabet, når man vælger rådgiver, er særligt 

opmærksom på, at man ikke gør dem til døde spillere, hvilket viser forbudslistens og firmarotationens 
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afgørende faktor: ” …Vi har bedt om i revisionsudvalget, at man er særlig opmærksom på, når man 

kigger efter andre ydelser, at vi nu ikke gør dem til døde spillere.” (RU-medlem_10). Det kan dermed 

konkluderes, at som følge af de nye begrænsninger til NAS og kravet omkring firmarotation, vil de 

strategiske overvejelser spille en afgørende faktor for, hvem man vælger som rådgiver til de enkelte 

opgaver. Særligt op til et udbud, eftersom et forkert valg vil medføre, at man diskvalificerer 

rådgiveren til at kunne blive revisor og omvendt.  

En anden faktor som selskaberne fremhæver, der vil få betydning for deres valg af rådgiver, er 

selskabets volumen på og behovet for rådgivning. Det fremgår at nogle selskaber, når selskabet 

nærmer sig grænsen på 70%-CAP’et, i højere grad vil overveje hvilke NAS, der skal lægges ud til 

andre, fordi man ikke må overskride denne grænse. Selvom det ikke er noget der påvirker 

selskaberne i disse år, men tidligst i år 2020, er det stadig en faktor, som nogle selskaber nævner 

vil blive afgørende for, hvad man lader revisor rådgive om. Som et medlem nævner i afsnit 8.2.1.2, 

giver begrænsningen en diskussion omkring, hvad man vil bruge sin revisor til, og i tilfælde hvor man 

er tæt på grænsen, kan det være en afgørende faktor for, at man lægger noget ud til andre, fordi 

man ellers ville blive ramt af en begrænsning. Derudover nævner en regnskabsansvarlig tidligere i 

analysen omkring betydningen af 70%-CAP’et, at fordi mange selskaber har en del datterselskaber, 

og disse også skal have mulighed for at trække på ekstern revisor, kræver det at der er luft op til 

CAP’et. 70%-CAP’et er dermed ligeledes en faktor som medfører, at man er nødt til at prioritere, 

hvad man ønsker at bruge ekstern revisor til, da denne ligger en begrænsning på volumen. 

Selskaberne kan dermed være nødsaget til at ligge NAS ud til andre end ekstern revisor, enten fordi 

man er ved at overskride begrænsningen på 70%, eller fordi man ønsker luft til at kunne bruge 

ekstern revisor til NAS, og på den måde kan det blive en afgørende faktor for, hvem man vælger 

som rådgiver til NAS.  

Derudover nævner nogle selskaber, at endnu en ting som påvirker deres valg af revisor til NAS, er 

at man ikke ønsker at lægge alle æg i en kurv. Det kan måske forklares ud fra et 

konkurrenceperspektiv om, at revisor ikke må føle sig for sikker, og for at selskaberne har noget at 

skulle have sagt, samt at det ikke må blive for indskudt: ”…Det er jo ud fra igen, for ikke at være alt 

for indskudt og måske fordi man ikke altid bare skal tage for givet at vi vælger dem til vores 

hovedrevisor. Men der er også en konkurrence om pris…” (Regnskabsansvarlig_4) og et RU-

medlem siger ligeledes, at de har et godt samarbejde med deres revisor, men at de ikke må føle sig 

for sikre: ”…Men de skal jo aldrig vide sig for sikre…” (RU-medlem_7). Dermed fremstår det også 

som en afgørende faktor, at selskaberne har en vis forhandlingskompetence overfor revisor, og at 

revisor ikke føler sig for sikker. Det er ligeledes med til at understrege, at man i dag er gået mere 

væk fra tankegangen om, at have én revisor til det hele.  

En faktor som ligeledes fremhæves under en del interviews er prisen, men den nævnes ikke som 

en direkte faktor, der påvirker valget af hvem man ønsker til NAS. Når der spørges ind til den 

umiddelbare holdning og faktorer, er det ikke prisen, der nævnes i første omgang. Dog er den 

alligevel en faktor på den måde, at selskaberne bl.a. nævner kendskabet, som en vigtig faktor, fordi 
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det medfører at man kan undgå nogle startomkostninger. Når der skal findes en forklaring på, hvorfor 

prisen ikke på den måde er afgørende, når selskaberne vælger hvem de vil bruge til NAS, kan det 

måske forklares med, at nogle fremhæver, at der ikke er den store prisforskel på NAS leveret af Big 

Four: ”…Og så prøver vi at finde den absolut dygtigste på området, selvfølgelig skal prisen være 

nogenlunde fornuftig, men prisforskellen er ikke så stor blandt de 4 store, hvis man kigger på dem.”,  

og tilføjer efterfølgende: ”…Men de andre ting - det er næsten det vigtigste, at det er i orden. Man 

kan sige, at om det er 100 kr. i forskel i timen eller hvad ved jeg. Det er ikke det, der gør forskellen.” 

(RU-medlem_3). Fordi der er ikke er den store forskel i prisen på om man vælger den ene fremfor 

den anden, kan det netop være med til at forklare, hvorfor prisen ikke betyder så meget, når man 

vælger sin rådgiver. En revisor udtaler ligeledes: ”…Vi går jo alle ind med skarpe priser, så det er 

same-same. Det er indenfor et rimeligt interval.” (Revisor_4). Det fremgår ligeledes af ovenstående, 

at de selskaber der nævner prisen, nævner prisen som noget, der er mindre vigtigt end f.eks. 

kvaliteten. De analyserede faktorer, som påvirker selskabernes valg af NAS, er opsummeret i 

nedenstående figur 10. 

Figur 10: Faktorer som påvirker selskabers valg af revisor til NAS 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af analysen ovenfor og illustrationen, er der forskellige faktorer, som påvirker 

selskabernes valg af, hvorvidt revisor skal rådgive dem om en NAS, ligesom nogle af disse faktorer 
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direkte udspringer af de nye begrænsninger til NAS. Derudover har analysen vist, at selskaberne i 

højere grad nævner de bløde værdier, som f.eks. kvalitet, kendskab, personen og ansvaret, som 

nogle afgørende faktorer, når de vælger revisors levering af NAS, hvor en mere hård faktor som 

prisen, spiller en mindre afgørende rolle. Det er derfor nu interessant at se hvad revisorer omvendt 

finder afgørende, når de vælger hvad de vil rådgive om.   

8.3.2. Hvad er afgørende for revisors valg af NAS?  

For at kunne analysere, hvad der er afgørende for revisors valg af levering af NAS, er de 4 revisorer 

i interviewene spurgt ind til, hvad der er afgørende, når vedkommende skal beslutte, hvad denne 

må/vil rådgive om. Det skal igen her pointeres at analysen bygger på åbne spørgsmål, for at få så 

mange nuancer og åbenbare perspektiver som muligt, ligesom det særligt i denne del af analysen 

skal pointeres, at det udelukkende bygger på 4 revisorers interviews. Det skal igen her understreges, 

at når der i det følgende foretages en analyse af faktorer, så er det ift. de NAS, som ligger udover 

forbudslisten, og dermed ikke er direkte forbudt for ekstern revisor at udføre. Når revisorerne er 

spurgt ind til hvilke parametre de lægger vægt på, når de skal vurdere hvorvidt de kan levere en 

NAS, nævner de fleste deres godkendelsesprocedurer og systemer, som sikrer at man er indenfor 

lovgivningen. Det fremgår af interviewene med revisorerne som om, at lovgivningen og det at 

revisionshusene er i compliance med lovgivningen, er noget der er så integreret i deres systemer, 

at det ikke som sådan er en afgørende faktor, når man tager stilling til hvorvidt en ydelse skal leveres. 

Følgende citat illustrerer hvordan en revisor udtaler, at deres system er meget rigidt sat op, hvor der 

både er indarbejdet uafhængighed og lovgivning: ”Jamen, vi har et meget rigidt system omkring det, 

hvor vi jo har dels en international guideline og vejledning på hvornår er det, at man er uafhængig 

og hvornår er man ikke. Og den er jo så delt op, den manual, hvor der er nogle krav som gælder for 

alle lande...” (Revisor_1). Det fremgår af interviewene som om, at risikoen for at revisorerne 

foretager en ydelse, som er i strid med de nye begrænsninger, bliver så minimal, fordi der er så 

mange systemer, godkendelsesprocedurer og uafhængighedsafdelinger jf. afsnit 8.2.4.4, som 

specifikt tager stilling til ydelserne, hvorfor risikoen for at overtræde lovgivningen ikke på den måde, 

påvirker valget af hvad man vil påtage sig. Det at revisorerne udtrykker denne compliance del, hvor 

der er indbygget faste faktorer og rammer, kan virke lidt overraskende, da analysen tidligere har vist, 

at der er mange fortolkningsvanskeligheder, når man går ned på konkrete ydelser, hvorfor det 

kræver meget stillingtagen fra revisors side, og det kan være svært at få til at passe ind i et 

ydelseskatalog. En revisor udtrykker hvordan systemet håndterer, at de ikke krænke reglerne: ”…Så 

vi har systemerne oppe og køre til at styre det, så vi ikke kommer til at krænke reglerne. Så vi ikke 

bringer vores uafhængighed i fare, og det har alle Big Four selvfølgelig. Og det havde vi også før 

alle sammen.” (Revisor_3). Det fremgår af interviewene som om, at hvor vurderingen er åbenlyst, 

gør systemerne mange af tingene per automatik: ”…Der hvor det er åbenlyst, der sker det sådan lidt 

per automatik…” (Revisor_4). Det at revisorer udtrykker, at en stor del af vurderingerne til levering 

af NAS, bygger på systemer og sker per automatik, kan sætte tvivl ved, om der opnås tilstrækkelige 
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vurdering og sikkerhed for revisors levering af NAS, når der som studiet tidligere har skitseret, har 

været store fortolkningsvanskeligheder, som sådanne systemer måske vil have svært ved at kunne 

håndtere.  

Til trods for at revisorerne ikke direkte nævner lovgivningen som en afgørende faktor, nævner alle 

revisorerne, at uafhængigheden spiller en stor rolle, når de vælger hvad de vil rådgive om. Alle 

nævner deres uafhængighedssystemer og procedurer, hvor alle ydelser skal godkendes inden de 

leveres, og hvor deres uafhængighed vurderes. Til trods for at der er alle disse systemer og 

godkendelsesprocedurer for levering af NAS, er det stadig et overvejende indtryk, at revisorerne ved 

levering af NAS, aktivt tager stilling til deres uafhængighed. Det fremgår af følgende citatboks 53.  

 

Det fremgår af ovenstående, at selvom der er noget overholdelse af lovgivning, som ofte foregår per 

automatik, er der stadig en tendens til, at en afgørende faktor ved revisors levering af NAS, er en 

vurdering af, hvorvidt uafhængigheden kan bringes i fare. Her er det særligt uafhængighed i 

fremtoning, som revisorerne henviser til. Altså den uafhængighed som kan stille en velinformeret 

tredjemand i tvivl omkring hvorvidt revisor er uafhængig, jf. afsnit 7.2. Denne uafhængighed kan 

være afgørende for, om revisor leverer en NAS. Som en revisor selv udtrykker, kan én ting være, at 

lovgivningen tillader det, men hvis en kritisk person ville kunne stille spørgsmålstegn ved om ydelsen 

kan leveres, vægter det højere, og vil gøre at revisor ikke leverer. Det kan dermed konkluderes, at 

på trods af at man har fået retningslinjer for hvad man må og ikke må levere af NAS som revisor, så 

spiller den principbaserede tankegang, stadig en stor rolle i hvor langt revisor vil gå i sin levering af 

NAS.  

En afgørende faktor når revisor vælger sin levering af NAS, er ligeledes hvad kunden ønsker. Dette 

skyldes ofte, at det er kunden som efterspørger revisors ydelser, og derfor her efterspørgslen fødes. 

Flere revisorer nævner, at det som udgangspunkt skal være kunden, der afgør hvorvidt revisor skal 

være rådgiver eller revisor for selskabet. Revisorerne nævner her eksempler på, at man har taget 

flere dialoger med kunderne omkring, hvad der taler for og imod, at de er på det ene eller det andet 

Citatboks 53: Interviews m. revisorer 
”Altså i sidste ende er det jo også judgement fra om man mener, at det kan bringe ens 

uafhængighed i fare eller ej. Så i sidste ende, så udover vi har systemer, så har 
partneren selvfølgelig et selvstændigt last call…” 

Kilde: (Revisor_3) 
 

”…En ting er hvad vi må, og en anden hvad der bliver oplevet. Og for os er den 
oplevede uafhængighed mindst ligeså vigtig som den faktiske uafhængighed…” 

Kilde: (Revisor_2) 
 

”Ja. Altså i fremtoningen. Hvad ville en kritisk person stille sig op og sige, ved det du 
gør her? Kan det blive udsat for kritik? Det kan godt være, at du i lovens forstand må 

yde den her ydelse. Men hvis der er nogen der kan rejse tvivl om uafhængighed, så er 
det jo både i kundens og i min interesse at jeg afstår fra den…” 

Kilde: (Revisor_4) 
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område. Revisorerne nævner følgende til spørgsmålet om, hvad der bliver afgørende for deres 

levering af NAS, og hvilken betydning de nye begrænsninger får, jf. citatboks 54.  

 

Det fremgår af ovenstående, at en afgørende faktor for hvad revisor vælger at levere af NAS, er 

hvad kundens ønsker og behov er, og hvor kunden mener, at revisor skal være. Det vil medføre, at 

hvis en kunde ønsker revisor på en bestemt NAS, vil der kunne ske udelukkelse i et muligt udbud, 

hvilket der er set eksempel på: ”…Hvor en meget stor europæisk forsikringskoncern, hvor revisor 

simpelthen steppede ned, fordi de skulle have en stor IT-implementering, som de skulle have hjælp 

med. Så er vi tilbage til det med, at det skal være virksomheden. Det skal være kunderne der skal 

bestemme hvad de skal bruge deres revisor til…” (Revisor_4). Her er dermed et eksempel, hvor 

kundens ønske afgjorde, hvad revisor kom til at levere for selskabet.  

Til trods for at revisorerne fremhæver, at en afgørende faktor for deres levering af NAS, er hvad 

kundernes ønsker og behov er, har analysen vist at de strategiske overvejelser er en afgørende 

faktor for hvem og hvad selskaberne ønsker at bruge til NAS, og at det omvendt også er en 

afgørende faktor for hvad revisorerne ønsker at påtage sig af NAS. Igen her ser man, hvordan 

firmarotationen og de nye begrænsninger til revisors levering af NAS, har medført en større 

skillevæg, og at revisor i højere grad i dag, ikke både kan være revisor og rådgiver. Det fremgår af 

afsnit 8.2.3.3, at flere revisorer overvejer, hvad der er mest kommercielt attraktivt, og en revisor 

nævner: ”Det tænker vi selvfølgelig over. Om det er mest relevant at være revisor eller mest relevant 

at være rådgiver. Det gør vi.”  (Revisor_3). Ligesom en anden revisor udtrykker, at man godt er klar 

over, at siger man eksempelvis ja til en revisionsopgave, sætter det en begrænsning for hvad man 

ellers kan levere: ”…Altså hver gang vi skal sige ja til en revisionsopgave, så ved vi jo godt, at så 

sætter det en begrænsning…” (Revisor_2). De fleste revisorer nævner, at de tænker over hvad der 

er mest potentiale i, og at man ikke vil udelukkes fra et eventuelt udbud, ved at byde på en bestemt 

opgave, og der er tidligere i studiet nævnt eksempler på, hvordan revisorer har undladt at byde på 

revisionen, for at kunne komme på en rådgivningsopgave. Derudover er det også tidligere nævnt, at 

et revisionshus har nedsat en hel beslutningskompetence, som har skulle tage stilling til, hvor firmaet 

skulle være efter de nye begrænsninger, hvilket illustrerer de strategiske overvejelser. Disse 

Citatboks 54: Interviews m. revisorer 
”Nej, men altså vi som firma afstår jo ikke fra at lave det. Vi laver det der er indenfor 

lovgivningskrav, og hvad vi må og ikke må. Og så er det op til vores kunder at 
bestemme, hvad det er de syntes, at vi skal lave for dem…”  

(Revisor_1) 

 

”…Og så er vi ude og tage dialogen med kunderne…”  
(Revisor_2) 

 

”…Hvis vi så siger, hvad betydning det får for de ydelser som man vil og kan levere, 
så har jeg sådan et meget grundlæggende synspunkt, at det skal kunderne 

bestemme…”  
(Revisor_4) 
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overvejelser er dermed afgørende for revisors valg af NAS, og viser den egeninteresse revisor kan 

have i, at være på rådgivningen, og det fremgår ikke af analysen som om, at denne interesse er 

blevet mindre, hvor man nu måske bare i fremtiden, vil lade være med at byde på revisionen, fordi 

det udelukker en fra NAS, hvor man før underbød revisionen, for at få NAS. Det viser, at de 

strategiske overvejelser i at man ikke vil udelukke noget, der er mere kommercielt attraktivt end 

andet, er afgørende for hvad revisor vælger at levere af NAS, særligt efter de nye begrænsninger, 

hvor revisor ikke kan være på begge områder. Det viser yderligere, at selvom revisorerne ikke 

umiddelbart fremhæver det direkte, kan honorarstørrelsen på rådgivningsydelsen, gøre det så 

kommercielt attraktivt, så det bliver en afgørende faktor for valget af NAS, og at man derfor ikke 

byder på revisionen.  

Det kan dermed konkluderes, at det afgørende for revisorernes levering af NAS, i høj grad er 

uafhængigheden, særligt i fremtoning, og kundens ønsker, samt de strategiske og kommercielle 

overvejelser. Dermed kan det samtidig konkluderes, at der ud fra de foretagne interviews, ikke er 

kommet ligeså mange faktorer frem, som ved selskaberne, hvilket måske kan forklares med, at det 

er selskaberne der ofte efterspørger en ydelse, og dermed i højere grad, dem der afgør hvem og 

hvad der skal leveres.  

Analysen af betydningen af begrænsningerne til NAS har været med til at vise, hvordan praksis har 

indrettet sig efter de nye begrænsninger til revisors levering af NAS, som blev indført via EU-

forordningen. Det er derfor nu aktuelt, at diskutere hvorledes praksis lever op til intentionerne i 

forordningen.  
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9. Diskussion 

Følgende afsnit vil kort diskutere hvordan selskaber og revisorer på nuværende tidspunkt, har 

indrettet sig i praksis efter begrænsningerne til NAS har været gældende i ca. 1,5 år, sammenholdt 

med EU-forordningens intentioner, som der er redegjort for i afsnit 7.1. Heri blev der redegjort for, at 

EU ville styrke revisors og revisionsfirmaers uafhængighed i udførelsen af lovpligtig revision for PIE-

selskaber, ligesom de ville forbedre markedsvilkårene for revision af PIE-selskaber, for at styrke 

revisionskvaliteten. Yderligere blev det fremhævet som et formål, at der burde være en regelmæssig 

dialog mellem RU og den eksterne revisor, og at RU skulle have en større rolle ift. tilsynet med 

revisors levering af NAS, for at sikre revisors uafhængighed. EU ønskede dermed, at sikre revisors 

uafhængighed og kvaliteten af regnskabet. Disse overvejelser førte til EU-forordningen, hvor dette 

studie har beskæftiget sig med betydningen af de begrænsninger, der er indført til revisors levering 

af NAS, herunder 70%-CAP’et, forbudslisten, og øget tilsyn og godkendelse af revisors levering af 

NAS. Derfor vil denne del af studiet, forsøge at diskutere hvordan praksis har indrettet sig 

sammenholdt med EU’s intentioner.  

Ser man på EU’s intention om, at sikre revisors uafhængighed, ved at indføre begrænsning til 

revisors levering af NAS, har studiet vist at begrænsningerne har medført en øget prioritering af, 

hvad selskaberne ønsker at anvende deres eksterne revisor til, ligesom det har medført en øget 

skillevæg mellem revision og rådgivning. Dette bl.a. pga. 70%-CAP’et, som vil få en påvirkning på 

mange selskaber, og kræve at de i højere grad overvejer, hvad de ønsker ekstern revisor til, og hvad 

de ønsker andre til, ligesom forbudslisten sætter en naturlig begrænsning for specifikke ydelser, som 

det vil være forbudt for revisor at levere, og derfor må afstå fra. Det at der er i praksis er opstået 

denne skillevæg, underbygges yderligere af, at forordningen samtidig indfører obligatorisk 

firmarotation, som tvinger selskaberne til at skifte revisor, hvorfor selskaber og revisorer i højere 

grad i dag, er nødt til at have flere strategiske overvejelser, når de vælger revisor, fordi det ene 

udelukker det andet. Her har studiet ligeledes fået indblik i de kommercielle overvejelser revisorer 

har ved, hvorvidt revisor skal være rådgiver eller revisor, fordi adskillelsen mellem revision og 

rådgivning, gør at de ikke som før i tiden, kan bruge revisionen som en adgangsbillet til NAS. Det 

viser, at intentionen omkring øget adskillelse imellem revision og rådgivning, er noget der sker i 

praksis. Det kan dog ud fra studiets resultater diskuteres, hvorvidt dette kommer til at påvirke 

interessen for revisionen. Både selskaber og revisorer kommer med eksempler, hvor der har manglet 

interesse for revisionen, som er kommet til udtryk ved, at revisor helt bevidst har undladt at byde på 

revisionen. Fordi EU-forordningen har medført begrænsninger til revisors levering af NAS, har dette 

ikke mindsket revisors kommercielle egeninteresse for NAS. Denne manglende interesse for 

revisionen, kan dog på længere sigt, blive opvejet af, at dette studie har konkluderet, at 

begrænsningerne til NAS medfører en øget skillevæg imellem revision og rådgivning, hvorfor 

revisionen i fremtiden vil fremstå som en mere selvstændig ydelse, og deraf formentlig blive højere 

prissat, hvilket igen kan være med til at øge revisorernes interesse for den rene revisionsydelse. Der 
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kan yderligere argumenteres for, at der med de nye begrænsninger til NAS, fremfor mindre 

omsætning på rådgivningsydelser blot sker en rokade, hvor revisionshusene yder ”hinandens” 

rådgivning og det konkurrenterne ikke kan varetage. 

Til trods for ovenstående har studiet vist, at revisorer og selskaber i praksis udtrykker en overordnet 

holdning om, at begrænsningerne ikke har medført de store ændringer til revisors levering af NAS. 

Det er overraskende eftersom studiet samtidig har vist, at der er store fortolkningsvanskeligheder og 

en smal grænseflade for revisors levering af NAS. Revisorerne udtrykker at de har systemer, som 

sikrer at de ikke krænker reglerne og at de forbudsydelser, som forordningen kommer med, ofte var 

noget de ikke leverede i forvejen. Det virker på revisorerne som om, at begrænsningerne ikke er 

besværlige at monitorere i, og at stillingtagen til om en NAS er indenfor eller udenfor lovgivningen 

nærmest giver sig selv. Det kan derfor diskuteres i hvor høj grad grænsefladerne og fortolkningen af 

NAS, både i forhold til omfanget af en ydelse, konteksten ydelsen leveres i og måden ydelsen leveres 

på, kan inkorporeres i godkendelsessystemer. En NAS kan altså på fakturaen eller via kodning i 

godkendelsessystem være tilladt, men så snart den leveres, tippe over og blive til en forbudt NAS 

pga. ovenstående fortolkningsvanskeligheder. Der kan dermed på baggrund af den tillid som 

revisorerne har til deres godkendelsessystemer, og den fortolkning som loven kræver opstå risici 

for, at revisor går for langt i sin levering af NAS.  

Til gengæld udtrykker revisorerne, at hvis de er i tvivl, så er de ikke i tvivl, og så afstår de fra NAS. 

Men hvorvidt dette er tilfældet i praksis kan diskuteres, da studiet har set eksempler hvor revisor, på 

trods af tvivl om hvorvidt denne kunne levere NAS, brugte mange dage på at finde ud af om NAS 

var tilladt, fremfor bare at afstå, som der ellers var givet udtryk for man ville gøre. Det afspejler 

ligeledes problematikken om, at revisor har en egeninteresse i at levere så meget som muligt, og vil 

gå langt for at foretage NAS. Ved sådanne tvivl er det derfor vigtigt, ligesom det var en intention med 

EU-forordningen, at RU i højere grad skal kontrollere, godkende og overvåge revisors levering af 

NAS, for at minimere truslen om revisors egeninteresse og deraf styrke uafhængigheden. Ser man 

på selskabssiden udtrykker Erst, at selskaberne ikke har haft mange henvendelser omkring, hvor 

langt deres eksterne revisor må gå med levering af NAS og hvordan specifikke forbud skal fortolkes, 

ligesom medlemmer giver udtryk for, at det ikke er selve ydelserne i forbudslisten, der har været 

diskussionsmoment. Det kan måske forklares med at analysen har vist, at selskaber udtrykker en 

stor tillid til deres eksterne revisor, ligesom de pålægger denne et stort ansvar, og mener at det i 

sidste ende, vil være revisor der står med et ansvar. Flere medlemmer fremhæver, hvordan de i 

sidste ende vil gå med revisors vurdering, da de mener at ansvaret lægger på revisors skuldre, og 

det kan dermed diskuteres hvorvidt, selskaberne anvender dette som begrundelse for ikke, at tage 

selvstændig stilling. Derudover udtrykker selskaberne samtidig, at når revisor kommer med sit tilbud, 

så er det fordi denne mener, at ydelsen kan leveres, fordi de ellers mener revisor selv ville have sagt 

fra. Det kan være problematisk ift. intentionerne med EU-forordningen, da det netop var formålet, at 

sikre en øget stillingtagen fra RU’s side, omkring revisors levering af NAS, for at styre den 

egeninteresse revisor har i, at levere så mange ydelser til en klient som muligt. På baggrund af 
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studiet kan der dermed sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt RU i sidste ende, vil sætte en stopper 

for revisors levering af NAS. Det kan dermed diskuteres hvorvidt denne stillingtagen sker i praksis, 

fordi man ofte går med revisors vurdering og måske ikke helt anerkender den egeninteresse revisor 

har i, at levere så meget som muligt. Derudover har analysen vist, at selskaber ift. nogle NAS, vægter 

kendskabet til revisor højt, bl.a. fordi det kan minimere omkostninger. Yderligere fremhæves faktorer 

som tillid, ansvar, kontinuerligheden og personen, som faktorer der taler for, at anvende ekstern 

revisor til levering af NAS. Det medfører, at der er en risiko for, at selskaber ligeledes har en interesse 

i at bruge ekstern revisor, hvilket giver en risiko for, at selskaberne ikke agerer nok modstandskraft 

ift. revisors levering af NAS. Derfor er det netop vigtigt, at RU som et uafhængigt udvalg tager stilling 

til selskabets anvendelse af ekstern revisor til NAS, som netop var et formål med EU-forordningen, 

hvor der specifikt står, at RU skal godkende revisors levering af NAS. Her har studiet dog set 

eksempler på en politik, hvor revisor har været med til at levere input til denne, og hvor politikken 

oplister forhåndsgodkendte NAS, og i tilfælde af, at man ønsker flere på listen, skal man i samarbejde 

med revisor, foretage en indstilling omkring flere forhåndsgodkendelser. Det illustrerer hvordan 

revisor på egen hånd, har indflydelse på og kan være med til, at diktere hvor langt vedkommende 

selv kan gå i sin levering af NAS, hvilket ikke lever op til intentionen om, at mindske truslen om 

revisors egeninteresse og styrke uafhængigheden. Studiet har yderligere vist, at i disse politikker for 

NAS, indlægges en bemyndigelse, således så godkendelsen af NAS i praksis foregår hos 

finansafdelingen, og kun undtagelsen kommer op til godkendelse hos RU. Flere medlemmer 

fremhæver at de aldrig har taget stilling til godkendelse af en NAS, eller at der kun har været meget 

få NAS op til godkendelse hos dem. Det kan derfor diskuteres, hvor meget stilling RU tager i praksis, 

da analysen har vist, at RU i højere grad fremstår som tilsynsmyndighed fremfor kontrolorgan, hvilket 

kan være problematisk ift. formålet med forordningen, som var at indføre en øget modstandskraft til 

revisors egeninteresse. En revisor udtaler ligeledes, til spørgsmålet om hvorvidt RU tager mere 

stilling og stiller større krav til revisors uafhængighed: ”Nej, nej. Det syntes jeg faktisk ikke. Altså for 

dem er det mere det administrative bøvl i det der kommer…” (Revisor_1). Ud fra ovenstående 

problematikker kan der dermed stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt revisorer og selskaber mener, 

at der er sket en styrkelse af uafhængigheden, som netop var intentionen med forordningen. Til 

spørgsmålet om, hvorvidt selskaberne og revisorerne mener, at deres uafhængighed efter de nye 

begrænsninger, er blevet styrket svares følgende (citatboks 55 og 56): 

 

 

Citatboks 55: Interviews m. revisorer 
”Nej, altså det føler vi ikke. Altså det kan godt være, at omverden et eller andet sted 

føler det…” 
Kilde: (Revisor_2) 

 

”Nej, det gør jeg ikke…” 
Kilde: (Revisor_3) 
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Ud fra ovenstående diskussion, er det pointeret at der måske ikke i lige så høj grad som EU ønskede 

det, bliver taget stilling fra selskabers side til revisors levering af NAS, men at det måske har fået et 

større fokus. Det fremgår af citaterne i citatboks 55, at revisorerne efter de nye begrænsninger ikke 

føler, at der sker en styrkelse af uafhængigheden. Det var ikke EU’s intention, og det kan måske 

forklares med, at der er nogle af reglerne der endnu ikke er gældende, men det kan også skyldes, 

at revisorerne ikke mener, at deres levering af NAS, kan true uafhængigheden. Således mener 

revisorerne ikke, at begrænsningerne styrker deres uafhængighed i opfattelse, men en revisor åbner 

op for, at det måske kan styrke uafhængigheden i fremtoningen, hvilket på baggrund af studiets 

indsamlede empiri, ikke er muligt at diskutere yderligere. En anden forklaring på hvorfor revisorerne 

ikke føler, at uafhængigheden i opfattelsen styrkes, kan skyldes at studiet har vist, at der er en 

tendens til, at selskaberne ikke udtrykker, at de er mere kritiske overfor revisor og dennes 

Citatboks 56: Dialoger m. selskaber 
Mathias: Så det er ikke sådan, at efter EU-forordningen er kommet, så har man 

været mere kritisk overfor revisors uafhængighed?  

RU-medlem 4: Nej, det tror jeg egentlig altid vi har været. Og selvfølgelig er der 
kommet mere fokus på det, men det er ikke sådan noget som har ændret det 
grundlæggende… 

Kilde: (RU-medlem_4) 
 

Mathias: Jeg skulle også til at spørge, om I føler at I stiller større krav til revisors 
uafhængighed efter at den nye EU-forordning er kommet? Eller er det status 
quo? 
RU-medlem 11: Jeg vil næsten sige det er det samme. Men det kan godt være 
det får mere fokus på en eller anden måde. Men jeg vil ikke sige, at jeg er 
skærpet i mit hoved… 

Kilde: (RU-medlem_11) 
 

Mathias: Et hurtigt sidste spørgsmål. Men føler du, at revisors uafhængighed er 
blevet bedre i forbindelse med den nye EU-forordning?  
Regnskabsansvarlig 4: For os, ingen forskel. De få ændringer det har betydet 
for os, nemlig de her få lande, der er det fuldstændig ligegyldigt.  

Kilde: (Regnskabsansvarlig_4) 
 

Mathias: Tænker du at revisors uafhængighed er blevet forbedret med den nye 
EU-forordning, eller er det status quo?  
Regnskabsansvarlig 2: Det er sku lidt status quo. Jeg synes ikke det har gjort 
noget voldsomt. Jeg tror også mit syn er præget af, at vi aldrig rigtigt har lagt 
meget hos en. 

Kilde: (Regnskabsansvarlig_2) 
 

Mathias: …Tager I mere stilling til revisors uafhængighed efter de nye regler er 
kommet?  
RU-medlem 6: Det er har nok fået et større fokus, altså igen gør PwC en del ud 
af også selv, at reflekterer over, at de er uafhængige, så der kommer en 
afrapportering i revisionskomiteen på revisors uafhængighed. 

Kilde: (RU-medlem_6) 
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uafhængig, jf. citatboks 56. De udtaler alle, at der måske er kommet mere fokus på uafhængigheden, 

men føler ikke at dette fokus, skærper revisors uafhængighed og deres stillingtagen til denne, hvorfor 

det kan diskuteres, hvorvidt EU’s intention omkring styrkelse af revisors uafhængighed, i hvert fald i 

opfattelsen, er det indtryk selskaber og revisorer har i praksis.  

Studiet har vist, at når selskaberne skal vælge rådgiver, har begrænsningerne til NAS sammen med 

den obligatoriske firmarotation medført, at selskaberne i højere grad tænker strategisk i deres valg, 

for at kunne holde flest mulige kandidater fra Big Four åbne i en udbudssituation, fremfor at se til 

andre revisionsfirmaer end Big Four. Ud fra studiet virker det som hovedreglen, at selskaberne vil 

anvende én revisor til NAS, én revisor til revision, og herefter have 2 udbydere til revisionen, når den 

skal i udbud. Derfor sættes der ud fra studiets resultater spørgsmålstegn ved, hvorvidt intentionen 

om en nedbrydelse af markedskoncentrationen lykkedes i praksis, da selskaberne i højere grad 

tænker strategisk, og dermed ender op med færre udbydere til revisionen. Dermed kan styrkelsen 

af revisors uafhængighed grundet adskillelsen mellem revision og rådgivning, ske på bekostning af 

noget konkurrence, fordi selskaberne ikke åbner op for at anvende andre end Big Four, og der derfor 

fortsat vil være en høj markedskoncentration. Det kan yderligere blive problematisk, såfremt revisor 

ikke byder eller udviser interesse for revisionen, hvilket har været sket grundet kommercielle 

overvejelser. Det kan dog opvejes af, at der som følge af de nye regler kommer en lavere 

konkurrence og at revisionen bliver mere selvstændig, hvilket kan give en højere pris for revisionen, 

som måske på længere sigt kan skabe mere interesse for revisionen.  

På baggrund af ovenstående diskussion kan det konkluderes, at EU’s intention om styrkelse af 

revisors uafhængighed, til dels er opnået ved en større adskillelse mellem revision og rådgivning 

end tidligere, mens det kan diskuteres hvorvidt RU i ønsket grad, tager stilling til revisors levering 

af NAS og uafhængighed, ligesom det er tvivlsomt, hvorvidt deres ønske om mindre 

markedskoncentration opnås. 
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10. Konklusion 

Som følge af EU’s drøftelser i Grønbogen om revisorernes rolle, ledelse og uafhængighed samt 

sammensætningen af revisionsmarkedet, blev EU-forordning nr. 537 af 16. april 2014 vedtaget, med 

virkning for PIE-selskaber og deres revisorer fra 17. juni 2016. Forordningens art. 4, stk. 2, sætter 

begrænsning til, at revisors honorar for NAS ift. honorar for lovpligtig revision, ikke må udgøre mere 

end 70%, ligesom forbudslisten i art. 5, stk. 1 kommer med specifikke ydelser ekstern revisor ikke 

må levere. Yderligere sætter RL §31, stk. 3, nr. 5, jf. forordningens art. 5, stk. 4, krav om RU’s 

godkendelse af revisors levering af NAS og stillingtagen til dennes uafhængighed. Formålet med 

disse bestemmelser, er at styrke revisors uafhængighed og kvaliteten af regnskaberne, så 

kapitalmarkedet kan fungere optimalt.  

For at analysere betydningen af disse begrænsninger til NAS for selskaber og revisorer, har studiet 

foretaget en kvalitativ undersøgelse via 21 interviews med selskaber fra Large Cap, revisorer fra Big 

Four, tilsynschef fra Erst og fagleder fra Dansk Industri. Studiet har vist, at selskaberne inden de nye 

regler trådte i kraft, allerede havde gjort lidt op med det, at have én revisor til det hele, og havde 

indført intern proxy, som satte en begrænsning til ekstern revisors levering af NAS. Dog har 70%-

CAP’et alligevel medført, at selskaber i dag og i fremtiden vil prioritere i brugen af ekstern revisor. 

Forbudslisten nævnes af både revisorer og selskaber ikke som en begrænsning, der får den store 

betydning. Dog illustrerer studiet fortolkningsvanskeligheder både for revisorer, selskaber og Erst, 

og resulterer i ydelser hvor revisor eller selskab mener, at ekstern revisor ikke længere kan levere.  

Yderligere har studiet vist, at ved fortolkningsvanskeligheder, er der en tendens til, at selskaber 

hellere vil være på den sikre side og vælge ekstern revisor helt fra til NAS, særligt på skatteområdet, 

hvilket sammen med 70%-CAP’et, medfører en øget skillevæg mellem revision og rådgivning. Det 

gør at selskaber og revisorer tænker mere strategisk og langsigtet, da NAS kan gøre ekstern revisor 

til en død spiller i et revisionsudbud grundet forbudslisten, ligesom revisorerne har kommercielle 

overvejelser om hvorvidt de skal levere rådgivning eller revision, da studiet har set eksempler, hvor 

revisorer finder det mere attraktivt at levere NAS. Det viser at afgørende faktorer for revisors valg til 

levering af NAS, er strategiske og kommercielle overvejelser, selvom det også fremhæves som 

afgørende hvad kunden ønsker, ligesom uafhængighed i fremtoning også spiller en rolle. Studiet har 

ligeledes vist, at begrænsningerne til NAS stiller større krav til aktørernes politikker, procedurer og 

rapporteringspraksis. Selskaberne har udarbejdet politikker, hvori der ligger en bemyndigelse, 

således så finansafdelingen i praksis, træffer beslutning om revisors levering af NAS, ligesom studiet 

har vist, at koncernforhold komplicerer de administrative konsekvenser. Studiet har vist, at 

godkendelsen og den løbende dialog med revisor om levering af NAS, foregår på det operationelle 

niveau, hvor RU fungerer som tilsynsorgan. Når selskaberne skal godkende revisors levering af 

NAS, er det i højere grad bløde faktorer, som kvalitet, kendskab, tillid, ansvar, kompetencer og 

personen, der er afgørende for deres valg af revisor til NAS, hvor prisen spiller en sekundær rolle. 

Selskaberne udviser stor tillid til revisors ekspertise og ved vurdering af NAS, lægger selskaberne 
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ofte revisors vurdering til grund, hvilket kan skyldes det ansvar, som selskaberne pålægger revisor. 

Her har studiet dog samtidig vist, at revisor mener at det er selskabet, der skal bestemme hvad de 

må levere, hvilket kan resultere i en forventningskløft i ansvarsfordelingen. Derfor kan det ligeledes 

diskuteres, hvorvidt EU’s intention omkring RU’s øget tilsyn og godkendelse af revisors levering af 

NAS, finder sted i praksis. Studiet har vist, at der sker en større adskillelse mellem revision og 

rådgivning, hvilket var EU’s intention ift. styrkelse af revisors uafhængighed. Der stilles dog 

spørgsmålstegn ved, om der sker en styrkelse af uafhængigheden, da revisorer nævner, at de ikke 

føler at deres uafhængighed i opfattelse øges, ligesom selskaber fremhæver, at de ikke er blevet 

mere kritiske overfor revisors uafhængighed. De strategiske overvejelser selskaber og revisorer har, 

viser at selskaber ikke indtænker andre end Big Four, hvorfor EU’s intention om mindre 

markedskoncentration, ligeledes kan diskuteres. Det opvejes dog af at skillevæggen i en mindre 

grad gør, at revisorer kan bruge revisionen som en adgangsbillet til den mere attraktive NAS, hvorfor 

revisionsydelsen i sig selv fremstår mere selvstændig, og heraf bør blive højere prissat.  

11. Perspektivering 

I forhold til studiets anvendte metode, er en af begrænsningerne, at det kan være svært at 

generalisere studiets resultater, da det giver et mere nuanceret end bredt perspektiv på betydningen 

af begrænsningerne. Det kunne således være en overvejelse, at anvende mixed methods (Bryman 

& Bell, s. 641-709), for både at give et nuanceret og bredt perspektiv, hvor et spørgeskema 

eksempelvis kunne give nogle overordnede tendenser, som kunne uddybes via interviews. 

Derudover kan det påpeges, at interviewpersonerne til en vis grad er taget ud af deres normale 

kontekst til de foretagne interviews, hvorfor der kunne have været foretaget et observationsstudie, 

for at observere disse i deres normale kontekst. Det ville dog være for ressourcekrævende for både 

forsker og interviewperson (Bryman & Bell, s. 280). Et andet gennemgribende perspektiv i studiet, 

har været dets kortsigtede perspektiv. Eftersom reglerne kun har været gældende siden 17. juni 

2016, ligesom vejledningerne er kommet sent, og der er regler der først får betydning fra år 2020, 

bør det overvejes hvorvidt resultaterne i studiet ændres over tid. Her er det særligt 70%-CAP’ets og 

firmarotationens virkning, der vil få betydning på længere sigt. Man kunne forestille sig, at når den 

faktiske begrænsning og firmarotation træder i kraft, vil der komme en endnu tydeligere skillevæg 

mellem revision og rådgivning, da selskaberne er tvunget til at se andre veje, og der vil måske 

komme situationer, hvor selskaber er tvunget til at vælge andre end Big Four. Ligesom det kan 

komme til udtryk, hvor revisors/revisionsfirmaers egentlige interesse er, fordi de er tvunget til at 

vælge. Samtidig har studiet vist fortolkningsvanskeligheder som gør det kompliceret, hvor man på 

længere sigt kan forestille sig, at der kommer skarpere fortolkning og praksis med overtrædelser og 

sanktioner, som kan være med til at gøre fortolkningen lettere, ligesom det kan være med til at øge 

fokus og stille skarpere på de nye begrænsninger. 
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https://www.fsr.dk/Om%20os
https://www.google.dk/search?q=skillevej&rlz=1C1CHJW_enDK474DK474&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwws3D3b7aAhXGDewKHQrmDIkQ_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=_-XsnC-hgbW8bM
https://www.google.dk/search?q=skillevej&rlz=1C1CHJW_enDK474DK474&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwws3D3b7aAhXGDewKHQrmDIkQ_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=_-XsnC-hgbW8bM
https://www.issgovernance.com/about/about-iss/
https://www.karnovgroup.dk/loesninger/revision-og-regnskabsvaesen
https://ugebrev.dk/om/
https://www.pwc.dk/da/om-os/aarsrapport.html
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/about-deloitte/topics/aarsrapport/deloitte-aarsrapport-arkiv.html
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/about-deloitte/topics/aarsrapport.html
http://www.ey.com/dk/da/about-us/aarsrapport
https://home.kpmg.com/dk/da/home/indsigt/2018/01/kpmg-aarsrapport-2017.html
https://home.kpmg.com/dk/da/home/indsigt/2017/02/kpmg-annual-report-2016.html
https://home.kpmg.com/dk/da/home/media/pressemeddelelser/2015/12/kpmg-establishes-strong-foundation-and-triples-revenue-in-2015.html
https://home.kpmg.com/dk/da/home/media/pressemeddelelser/2015/12/kpmg-establishes-strong-foundation-and-triples-revenue-in-2015.html
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Årsrapporter PIE-selskaber, 2015-2017 (anvendt til indledende analyse) 

Selskab: Kilder: 

NKT A/S: 
2015-2016: https://nkt.gcs-web.com/static-files/244ae2e8-f543-4853-87ee-7dfc6d2cb0eb  
2017:http://northeurope.blob.euroland.com/press-releases-
attachments/1044665/NKT%20Annual%20Report%202017.pdf  

Ørsted 2015-2017: https://orsted.com/da/Investors/Reporting/Annual-reports#0  

Ambu 
2014/15-2016/17: https://www.ambu.com/about/corporate-info/investors/reports/reports-in-
english    

Topdanmark 2015-2017: http://inv.dk.topdanmark.com/results.cfm  

Pandora 2015-2017: http://investor.en.pandora.net/annuals.cfm  

Schouw & Co. 2015-2017: https://www.schouw.dk/investorer/regnskaber-og-praesentationer/?id=1847  

ALK-Abello 2015-2017: http://ir.alk.net/financials.cfm#aAR    

Vestas Wind 
Systems 

2015-2017: 
https://www.vestas.com/da/investor/financial_reports#!grid_0_content_1_Container  

Tryg 2015-2017: https://tryg.com/dk/investor/downloads/index.html  

Rockwool 
International 

2015-2017: https://www.rockwoolgroup.com/investors/financial-reports/  

Danske Bank 2015-2017: https://danskebank.com/da/file-cloud?filters=Investor%20relations 

Nordea Bank 
2015-2017: https://www.nordea.com/da/investor-relations/regnskaber-og-
presentationer/group-annual-reports/  

Chr. Hansen 
Holding 

2014/15-2016/17: https://www.chr-hansen.com/en/investors/reports-and-presentations  

Coloplast 
2014/15-2016/17: https://www.coloplast.com/investor-relations/dansk-
information/arsrapporter/  

Scandinavian 
Tobacco 
Group 

2015-2016: http://investor.st-group.com/financial-information/annual-reports  
2017: http://investor.st-group.com/static-files/fbdea0be-c3b7-4e4a-93a8-411382ac2d0d  

Nets 2015-2017: https://investor.nets.eu/reports-and-presentations  

SimCorp 2015-2017: https://www.simcorp.com/en/about/investor/financial-reports  
Genmab 2015-2017: http://ir.genmab.com/annuals.cfm  

Novozymes 
2015-2017: https://investors.novozymes.com/investors/financial-reports/annual-
reports/default.aspx  

William 
Demant 
Holding 

2015-2016: https://www.demant.com/-/media/demant/main/media-documents/investor-
relations/annual-report-2016.pdf  
2017: https://www.demant.com/-/media/demant/main/media-documents/investor-
relations/annual-report-2017.pdf  

Carlsberg 
2015-2016: https://carlsberggroup.com/media/11134/carlsberg-group-aarsrapport-
2016.pdf  
2017: https://carlsberggroup.com/media/22523/carlsberg-as_annual-report-2017.pdf  

Novo Nordisk 
2015-2017: https://www.novonordisk.com/sustainable-business/performance-on-tbl/more-
about-how-we-work-and-report/integrated-reporting.html  

TDC 2015-2017: https://tdcgroup.com/da/investor-relations/finansielle-rapporter  

Københavns 
Lufthavne 

2015-2017: https://www.cph.dk/om-cph/investorer/publikationer/  

DFDS 2015-2017: https://www.dfds.com/group/investors/reports-and-presentations  

Lundbeck 2015-2017: http://investor.lundbeck.com/downloads.cfm  

FLSmidth & 
Co 

2015-2017: http://www.flsmidth.com/en-
us/Investor+Relations/Download+Center/Financial+Reports  

A. P. Møller - 
Mærsk 

2015-2017: http://investor.maersk.com/financials.cfm 
  

Össur 
2015-2017: https://www.ossur.com/corporate/investor-relations/financial-reports-
presentations   

Spar Nord 
Bank 

2015-2016: 
https://media.sparnord.dk/com/investor/finansiel_kommunikation/regnskaber/2016/aarsrap
port_2016.pdf  

https://nkt.gcs-web.com/static-files/244ae2e8-f543-4853-87ee-7dfc6d2cb0eb
http://northeurope.blob.euroland.com/press-releases-attachments/1044665/NKT%20Annual%20Report%202017.pdf
http://northeurope.blob.euroland.com/press-releases-attachments/1044665/NKT%20Annual%20Report%202017.pdf
https://orsted.com/da/Investors/Reporting/Annual-reports#0
https://www.ambu.com/about/corporate-info/investors/reports/reports-in-english
https://www.ambu.com/about/corporate-info/investors/reports/reports-in-english
http://inv.dk.topdanmark.com/results.cfm
http://investor.en.pandora.net/annuals.cfm
https://www.schouw.dk/investorer/regnskaber-og-praesentationer/?id=1847
http://ir.alk.net/financials.cfm#aAR
https://www.vestas.com/da/investor/financial_reports#!grid_0_content_1_Container
https://tryg.com/dk/investor/downloads/index.html
https://www.rockwoolgroup.com/investors/financial-reports/
https://www.nordea.com/da/investor-relations/regnskaber-og-presentationer/group-annual-reports/
https://www.nordea.com/da/investor-relations/regnskaber-og-presentationer/group-annual-reports/
https://www.chr-hansen.com/en/investors/reports-and-presentations
https://www.coloplast.com/investor-relations/dansk-information/arsrapporter/
https://www.coloplast.com/investor-relations/dansk-information/arsrapporter/
http://investor.st-group.com/financial-information/annual-reports
http://investor.st-group.com/static-files/fbdea0be-c3b7-4e4a-93a8-411382ac2d0d
https://investor.nets.eu/reports-and-presentations
https://www.simcorp.com/en/about/investor/financial-reports
http://ir.genmab.com/annuals.cfm
https://investors.novozymes.com/investors/financial-reports/annual-reports/default.aspx
https://investors.novozymes.com/investors/financial-reports/annual-reports/default.aspx
https://www.demant.com/-/media/demant/main/media-documents/investor-relations/annual-report-2016.pdf
https://www.demant.com/-/media/demant/main/media-documents/investor-relations/annual-report-2016.pdf
https://www.demant.com/-/media/demant/main/media-documents/investor-relations/annual-report-2017.pdf
https://www.demant.com/-/media/demant/main/media-documents/investor-relations/annual-report-2017.pdf
https://carlsberggroup.com/media/11134/carlsberg-group-aarsrapport-2016.pdf
https://carlsberggroup.com/media/11134/carlsberg-group-aarsrapport-2016.pdf
https://carlsberggroup.com/media/22523/carlsberg-as_annual-report-2017.pdf
https://www.novonordisk.com/sustainable-business/performance-on-tbl/more-about-how-we-work-and-report/integrated-reporting.html
https://www.novonordisk.com/sustainable-business/performance-on-tbl/more-about-how-we-work-and-report/integrated-reporting.html
https://tdcgroup.com/da/investor-relations/finansielle-rapporter
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cph.dk%2Fom-cph%2Finvestorer%2Fpublikationer%2F&h=ATNCly4PjmJfkqUezAx3M_pHmxFfFrp0621TRQ2jACwkUeCghgLNcTAWZjlCSTh5hQSlzqbX7iTNtUIwYYLy9fEIdYOqLLp_LldwQwKY0hNVfpXacg
https://www.dfds.com/group/investors/reports-and-presentations
http://investor.lundbeck.com/downloads.cfm
http://www.flsmidth.com/en-us/Investor+Relations/Download+Center/Financial+Reports
http://www.flsmidth.com/en-us/Investor+Relations/Download+Center/Financial+Reports
https://www.ossur.com/corporate/investor-relations/financial-reports-presentations
https://www.ossur.com/corporate/investor-relations/financial-reports-presentations
https://media.sparnord.dk/com/investor/finansiel_kommunikation/regnskaber/2016/aarsrapport_2016.pdf
https://media.sparnord.dk/com/investor/finansiel_kommunikation/regnskaber/2016/aarsrapport_2016.pdf
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2017: 
https://media.sparnord.dk/com/investor/finansiel_kommunikation/regnskaber/2017/aarsrap
port_2017.pdf  

GN Store Nord 2015-2017: http://www.gn.com/Investor/Financial-reports  

G4S 
2015-2016: http://www.g4s.com/en/investors/integrated-report-2016/annual-reports-
archive  
2017: http://www.g4s.com/en/investors/integrated-report-2016/annual-reports-archive  

DSV 2015-2017: http://investor.dsv.com/financials.cfm  

ISS 2015-2017: http://inv.issworld.com/results.cfm?sp=1  

Royal Unibrew 2015-2017: http://investor.royalunibrew.com/annuals.cfm?lang=dk  
Jeudan 2015-2017: https://www.jeudan.dk/investor/finansiel-information/%C3%A5rsrapporter/  

Jyske Bank 2015-2017: https://www.jyskebank.dk/ir/regnskaber  

Sydbank 
2015-2016: https://www.sydbank.dk/omsydbank/regnskab-etiket/tidligere-regnskaber  
2017: https://www.sydbank.dk/omsydbank/regnskab-etiket/regnskab  

Alm. Brand 
2015-2017:  
https://www.almbrand.dk/abdk/OmAlmBrand/Investor/regnskaberogpraesentationer/regns
kaber-%C3%B8vrigkoncern/index.htm    

 

 

https://media.sparnord.dk/com/investor/finansiel_kommunikation/regnskaber/2017/aarsrapport_2017.pdf
https://media.sparnord.dk/com/investor/finansiel_kommunikation/regnskaber/2017/aarsrapport_2017.pdf
http://www.gn.com/Investor/Financial-reports
http://www.g4s.com/en/investors/integrated-report-2016/annual-reports-archive
http://www.g4s.com/en/investors/integrated-report-2016/annual-reports-archive
http://www.g4s.com/en/investors/integrated-report-2016/annual-reports-archive
http://investor.dsv.com/financials.cfm
http://inv.issworld.com/results.cfm?sp=1
http://investor.royalunibrew.com/annuals.cfm?lang=dk
https://www.jeudan.dk/investor/finansiel-information/%C3%A5rsrapporter/
https://www.jyskebank.dk/ir/regnskaber
https://www.sydbank.dk/omsydbank/regnskab-etiket/tidligere-regnskaber
https://www.sydbank.dk/omsydbank/regnskab-etiket/regnskab
https://www.almbrand.dk/abdk/OmAlmBrand/Investor/regnskaberogpraesentationer/regnskaber-%C3%B8vrigkoncern/index.htm
https://www.almbrand.dk/abdk/OmAlmBrand/Investor/regnskaberogpraesentationer/regnskaber-%C3%B8vrigkoncern/index.htm
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Bilag 1: Big Four Danmark, fordeling i omsætning og rådgivningsandel, 2015-

2017 

EY, Omsætning fordelt på forretningsområder, 2015-2017, t. kr. 

Oplysninger fra årsrapporter 2014/15 2015/16 2016/17 

Revision 1.545.314 889.643 934.306 

Skat 547.931 418.083 454.627 

TAS 180.944 111.635 158.667 

Rådgivning 279.637 236.105 244.009 

Andel rådgivning i % 
(Skat + TAS + Rådgivning)/Samlet omsætning) 

39,5% 46,3% 47,9% 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra årsrapport EY 2015-2017, se kilder i kildehenvisninger 

 

PwC, Omsætning fordelt på forretningsområder, 2015-2017, mio. kr. 

Oplysninger fra 
gennemsigtighedsrapport 

2014/15 2015/16 2016/17 

Revision  803 802 918 

Erklæringsopgaver m. sikkerhed 75 81 - 

Skat 378 433 - 

Andre ydelser 670 830 1.384 

Andel rådgivning i % 
(Skat + Andre ydelser)/Samlet omsætning). 

54,4% 58,9% 60,1% 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra gennemsigtighedsrapporter PwC 2015-2017, se kilder i kildehenvisninger 

 

Deloitte, Omsætning fordelt på forretningsområder, 2015-2017, mio. kr. 

Oplysninger fra årsrapporter 2014/15 2015/16 2016/17 

Revision  1.387 1.363 1.365 

Risk Advisory - 164 221 

Skat 339 366 394 

Financial advisory 144 186 202 

Consulting 695 759 909,6 

Andel rådgivning i % 
(Risk + Skat + Financial + Consulting)/Samlet omsætning). 45,9% 52,0% 55,8% 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra årsrapport Deloitte 2015-2017, se kilder i kildehenvisninger 

 

KPMG, Omsætning fordelt på forretningsområder, 2015-2017, t. kr. 

Oplysninger fra årsrapporter 2014/15 2015/16 2016/17 

Revision - 154.998 165.427 

Rådgivning - 213.834 258.576 

Andel rådgivning i % 57,0% 58,0% 61,0% 
* For 2015 oplyses fordelingen i omsætningen i en pressemeddelse til 43% revision, 27% skat og 30% 

advisory services 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra årsrapport KPMG 2015-2017, se kilder i kildehenvisninger 
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Bilag 2: Indledende analyse: Revision- og NAS-honorar, Large Cap PIE-
selskaber, 2015-2017 

Revisionshonorar for Large Cap selskaber samt rådgivningsandel, 2017, mio. kr. 

Selskab 
Lovpligtig 
revision 

Andre 
erklæringsopgaver 

med sikkerhed 

Skatte- og 
momsmæssig 

rådgivning 

Andre 
ydelser 

NAS/Revision 

NKT A/S 5,25 0,00 3,00 25,50 542,86% 

Ambu 2,00 0,00 4,00 1,00 250,00% 

Topdanmark 4,00 1,00 0,00 10,00 250,00% 

Spar Nord Bank 1,00 0,30 0,30 2,10 240,00% 

Novozymes 7,00 0,00 7,00 1,00 114,29% 

Coloplast 8,00 0,00 1,00 8,00 112,50% 

Schouw & Co. 7,70 0,80 4,80 3,60 109,09% 

Ørsted 11,00 2,00 4,00 7,00 100,00% 

Vestas Wind Systems 22,50 0,00 15,00 7,50 100,00% 

Københavns Lufthavne 1,20 0,40 0,20 0,90 91,67% 

Nets 6,00 2,00 3,00 2,00 83,33% 

TDC 8,00 2,00 1,00 5,00 75,00% 

ALK-Abello 3,00 0,00 1,00 1,00 66,67% 

Tryg 3,00 1,00 1,00 1,00 66,67% 

Genmab 1,13 0,38 0,69 0,04 64,08% 

Novo Nordisk 24,00 4,00 10,00 5,00 62,50% 

Royal Unibrew 1,62 0,00 0,17 0,67 51,88% 

Rockwool International 8,25 0,75 1,50 2,25 45,45% 

William Demant Holding 11,00 0,00 4,00 1,00 45,45% 

GN Store Nord 7,00 5,00 2,00 1,00 42,86% 

Nordea Bank 52,50 7,50 7,50 15,00 42,86% 

SimCorp 3,17 0,13 0,35 0,82 36,97% 

Össur 7,41 0,00 0,00 2,53 34,17% 

A. P. Møller - Mærsk 37,20 6,20 0,00 12,40 33,33% 

Lundbeck 9,00 0,00 1,00 2,00 33,33% 

Pandora 9,00 1,00 1,00 2,00 33,33% 

Scandinavian Tobacco G. 5,50 1,80 1,40 0,40 32,73% 

FLSmidth & Co 13,00 0,00 1,00 3,00 30,77% 

Carlsberg 17,00 1,00 0,00 5,00 29,41% 

Chr. Hansen Holding 5,19 0,00 0,74 0,74 28,57% 

Danske Bank 18,00 5,00 0,00 5,00 27,78% 

ISS 25,00 4,00 5,00 1,00 24,00% 

Jeudan 0,68 0,03 0,00 0,14 20,06% 

DFDS 5,20 0,30 0,80 0,00 15,38% 

Alm. Brand 0,99 0,13 0,00 0,15 15,31% 

G4S 69,60 0,00 0,00 8,70 12,50% 

DSV 21,00 0,00 1,00 1,00 9,52% 

Jyske Bank 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 

Sydbank 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Kilde: Egen tilvirkning, jf. årsrapporter for 2017 for PIE-selskaber noteret på Large Cap 
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Revisionshonorar for Large Cap selskaber samt rådgivningsandel, 2016, mio. kr. 

Selskab 
Lovpligtig 
revision 

Erklærings-
opgaver 

med 
sikkerhed 

Skatte- og 
momsmæssig 

rådgivning 

Andre 
ydelser 

NAS/ 
Revision 

Revisor 
2016 

RU 
Rev. 

Firma 

NKT A/S 3,75 0,00 3,00 15,75 500,00% 

Anders Vad 
Dons, Lars 
Siggaard 
Hansen 

Jutta af Rosenborg, 
Jens Maaløe 

Deloitte 

Ørsted 9,00 14,00 11,00 9,00 222,22% 

Lars 
Baungaard, 

Rasmus Friis 
Jørgensen 

Benny D. Loft (f), 
Lene Skole, Claus 

Wiinblad 
PWC 

Ambu 2,00 0,00 2,00 2,00 200,00% 
Jens Otto 

Damgaard, 
Martin Lunden 

Mikael Worning, 
Christian Sagild, 
Henrik E. Wulff 

PWC 

Topdanmark 4,00 0,00 0,00 7,00 175,00% 

Anders Oldau 
Gjelstrup, 
Jacques 
Peronard 

Birgitte Nielsen, 
Anette Sadolin, 
Søren Thorup 

Sørensen 

Deloitte 

Pandora 7,00 1,00 5,00 3,00 114,29% 

Henrik 
Kronborg 
Iversen, 

Anders Stig 
Lauritsen 

Birgitta Stymne 
Göransson (f), 
Anders Boyer-

Søgaard, Andrea 
Alvey, Michael 

Hauge Sørensen 

EY 

Schouw & 
Co. 

6,50 0,80 5,10 2,30 113,85% 
Claus-Hammer 

Pedersen 
Morten Friis 

Jørn Ankær 
Thomsen (f), Jørgen 

Wisborg 
EY 

ALK-Abello 3,00 0,00 2,00 1,00 100,00% 

Erik Holst 
Jørgensen, 

Dan 
Bjerregaard 

Lene Skole, Per 
Valstorp 

Deloitte 

Tryg 3,00 1,00 1,00 2,00 100,00% 
Jens Ringbæk, 
Kasper Bruhn 

Udam 

Torben Nielsen (f), 
Jesper Hjulmand, 
Lene Skole, Mari 
Thjømoe, Tina 

Snejbjerg 

Deloitte 

Vestas Wind 
Systems 

22,50 0,00 15,00 7,50 100,00% 
Kim Füchsel, 
Kim Tromholt 

Carsten Bjerg, Henry 
Stenson, Torben 

Ballegaard, Henrik 
Andersen (f) 

PWC 

Rockwool 
International 

8,19 0,74 1,49 5,96 90,91% 
Lars 

Baungaard, 
Torben Jensen 

Carsten Bjerg (f), 
Lars Frederiksen, 

Søren Kähler 
PwC 

Danske Bank 17,00 6,00 0,00 15,00 88,24% 
Erik Holst 

Jørgensen, 
Jens Ringbæk 

Lars-Erik Brenøe, 
Jørn P. Jensen 

Deloitte 

Chr. Hansen 
Holding 

5,19 0,74 2,23 2,23 85,71% 
Kim Füchsel, 
Rasmus Friis 
Jørgensen 

Ole Andersen, 
Kristian Villumsen 

PWC 

Nordea Bank 52,50 7,50 7,50 37,50 85,71% 

Peter 
Clemedtson, 

Catarina 
Aricsson 

Tom Knutzen, Sarah 
Russell, Silvija Seres 

PWC 
Service 

Coloplast 8,00 0,00 1,00 5,00 75,00% 
Fin T. Nielsen, 
Kim Tromholt 

Jørgen Tang-
Jensen, Michael 

Pram Rasmussen, 
Niels Peter Louis-

Hansen 

PWC 

Scandinavian 
Tobacco 

Group 
5,10 0,30 2,10 1,40 68,63% 

Torben 
Jensen, Søren 
Ørjan Jensen 

Søren Bjerre-Nielsen 
(f), Marlene Forsell, 
Dianne Neal Blixt. 

PwC 

Nets 6,00 1,00 1,00 3,00 66,67% 
Mikkel Sthyr, 
Rasmus F. 
Jørgensen 

Jeff Gravenhorst, 
Per-Kristian 

Halvorsen, Monica 
Caneman 

PwC 

SimCorp 1,92 0,05 0,89 0,36 65,12% 
Mikkel Sthyr, 
Leif Ulbæk 

Jensen 

Simon Jeffreys (f), 
Patrice McDonald, 

PWC 
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Else Braathen, 
Jacob Goltermann 

Genmab 1,03 0,15 0,61 0,04 63,06% 
Torben 

Jensen, Allan 
Knudsen 

Mats Pettersson, 
Burton G. Malkiel, 

Pernille Erenbjerg (f 
PWC 

Novozymes 8,00 0,00 4,00 1,00 62,50% 

Mogens 
Nørgaard 

Mogensen, 
Rasmus Friis 
Jørgensen 

Jørgen Buhl 
Rasmussen, Lars 

Green, Agnete 
Raaschou- Nielsen, 

Benny D. Loft (f) 

PwC 

William 
Demant 
Holding 

10,00 0,00 5,00 1,00 60,00% 
Anders Vad 

Dons 

Lars Nørby 
Johansen, Peter 
Foss, Niels B. 

Christiansen (f), 
Benedikte Leroy, 
Lars Rasmussen 

Deloitte 

Carlsberg 22,00 1,00 3,00 9,00 54,55% 
Mike Maloney, 

Henrik O. 
Larsen 

Lars R. Sørensen, 
Richard Burrows 

KPMG 

Novo 
Nordisk 

24,00 4,00 9,00 4,00 54,17% 

Mogens 
Nørgaard 

Mogensen, 
Torben Jensen 

Sylvie Grégoire, Liz 
Hewitt, Stig Strøbæk 

PwC 

Københavns 
Lufthavne 

1,40 0,20 0,10 0,60 50,00% 

Søren Ørjan 
Jensen, 
Mogens 

Nørgaard 
Mogensen 

David Stanton, 
Simon Greere, Janis 

Kong 
PWC 

TDC 10,00 1,00 1,00 4,00 50,00% 

Lars 
Baungaard, 

Tue Stensgård 
Sørensen 

Pernille Erenbjerg (f) PWC 

DFDS 5,70 0,40 1,40 1,40 49,12% 

Torben 
Bender, Claus 

Tanggaard 
Jacobsen 

Pernille Erenbjerg, 
Jørgen Jensen, Jill 

Lauritzen Melby 
EY 

Lundbeck 9,00 0,00 1,00 3,00 44,44% 
Erik Holst 

Jørgensen, 
Lars Andersen 

Lars Rasmussen, 
Lars Holmqvist, 
Jesper Ovesen 

Deloitte 

FLSmidth & 
Co 

17,00 1,00 4,00 3,00 41,18% 

Anders Vad 
Dons, Lars 
Siggaard 
Hansen 

Vagn O. Sørensen, 
Sten Jakobsson, 

Caroline G. S. Marie, 
Tom Knutzen 

Deloitte 

A. P. Møller - 
Mærsk 

35,25 0,00 7,05 7,05 40,00% 

Mogens 
Nørgaard 

Mogensen, 
Gert Fisker 
Tomczyk 

Arne Karlsson,  Niels 
B. Christiansen (f), 

Robert Routs 
PWC 

Össur 6,22 0,00 0,00 2,26 36,30% 

Þorsteinn 
Pétur 

Guðjónsson, 
Signý 

Magnúsdóttir 

Ej relevant (Island) Deloitte 

GN Store 
Nord 

6,00 6,00 2,00 0,00 33,33% 

Torben 
Bender, 

Anders Stig 
Lauritsen 

Wolfgang Reim, 
Carsten K. Thomsen 

(f) 
EY 

Spar Nord 
Bank 

0,90 0,30 0,00 0,30 33,33% 
Torben 

Bender, Anne 
Tønsberg 

Per Nikolaj Bukh (f), 
Ole Skov, John 

Sørensen 
EY 

DSV 21,00 0,00 2,00 4,00 28,57% 

Jesper 
Koefoed, 

Michael Groth 
Hansen 

Kurt K. Larsen, 
Thomas Plenborg (f), 

Annette Sadolin 
EY 

Alm. Brand 0,97 0,15 0,02 0,26 28,25% 
Henrik 

Wellejus, Bjørn 
Rosendal 

Anette Eberhard, 
Jørgen Mikkelsen, 

Jan Pedersen 
Deloitte 

ISS 26,00 1,00 6,00 1,00 26,92% 
Jesper Ridder 
Olsen, Michael 
Groth Hansen 

Thomas Berglund, 
Henrik Poulsen (f), 

Ben Stevens 
EY 

G4S 69,60 0,00 17,40 0,00 25,00% 
Richard 
Hughes 

Paul Spence (f), 
John Daly 

PWC 
London 
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Adam Crozier, Steve 
Mogford, Tim Weller 

Royal 
Unibrew 

1,80 0,00 0,00 0,41 22,68% 

Eskild N. 
Jakobsen 

Niels-Jørgen 
Andersen 

Hele bestyrelsen er 
revisionsudvalg, 
Kåre Schultz (f) 

EY 

Jeudan 0,71 0,03 0,02 0,14 21,58% Henrik Hansen 
Hans Nielsen, Søren 
Andersson,Tommy 

Pedersen 
Deloitte 

Jyske Bank 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 
Hans Trærup, 
Kasper Bruhn 

Udam 

Kurt Bligaard 
Pedersen, Sven 
Buhrkall, Keld 

Norup, Marianne 
Lillevang 

Deloitte 

Sydbank 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 
Lars Rhod 

Søndergaard, 
Klaus Skovsen 

Torben Nielsen, 
Svend Erik Busk (f), 
Lars Mikkelgaard-

Jensen, Jacob Chr. 
Nielsen 

EY 

Kilde: Egen tilvirkning, jf. årsrapporter for 2016 for PIE-selskaber noteret på Large Cap 
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Revisionshonorar for Large Cap selskaber samt rådgivningsandel, 2015, mio. kr. 

Selskab 
Lovpligtig 
revision 

Andre 
erklæringsopgaver 

med sikkerhed 

Skatte- og 
momsmæssig 

rådgivning 

Andre 
ydelser 

NAS/Revision 

Pandora 5,00 2,00 9,00 4,00 260,00% 

Nets 5,00 1,00 1,00 11,00 240,00% 

Ørsted 9,00 6,00 8,00 11,00 211,11% 

Ambu 2,00 0,00 1,00 2,00 150,00% 

Scandinavian Tobacco G. 5,00 0,30 4,70 2,40 142,00% 

Tryg 3,00 0,00 2,00 2,00 133,33% 

Novozymes 4,00 0,00 2,00 3,00 125,00% 

NKT A/S 10,50 0,00 0,75 12,00 121,43% 

SimCorp 1,65 0,06 1,43 0,46 114,86% 

Københavns Lufthavne 1,40 0,20 0,10 1,40 107,14% 

Schouw & Co. 4,50 0,40 2,30 2,40 104,44% 

A. P. Møller - Mærsk 20,49 0,00 6,83 13,66 100,00% 

ALK-Abello 1,00 0,00 1,00 0,00 100,00% 

Chr. Hansen Holding 4,45 2,97 3,71 0,74 100,00% 

Vestas Wind Systems 22,50 0,00 15,00 7,50 100,00% 

Danske Bank 16,00 4,00 1,00 14,00 93,75% 

GN Store Nord 5,00 5,00 4,00 0,00 80,00% 

TDC 10,00 5,00 1,00 7,00 80,00% 

Coloplast 8,00 0,00 0,00 6,00 75,00% 

Novo Nordisk 24,00 4,00 8,00 7,00 62,50% 

Spar Nord Bank 1,00 0,30 0,40 0,20 60,00% 

DSV 14,00 0,00 4,00 4,00 57,14% 

William Demant Holding 9,00 0,00 4,00 1,00 55,56% 

FLSmidth & Co 19,00 0,00 4,00 6,00 52,63% 

DFDS 5,40 0,50 1,30 1,40 50,00% 

Lundbeck 8,00 0,00 1,00 3,00 50,00% 

Genmab 1,12 0,14 0,47 0,00 42,07% 

Carlsberg 23,00 1,00 2,00 7,00 39,13% 

Royal Unibrew 1,60 0,00 0,00 0,56 35,13% 

Nordea Bank 3,00 1,00 0,00 1,00 33,33% 

Jyske Bank 5,00 1,00 0,00 1,00 20,00% 

Össur 6,17 0,00 0,00 1,14 18,46% 

Rockwool International 8,93 0,74 0,00 1,49 16,67% 

G4S 52,20 0,00 0,00 8,70 16,67% 

ISS 23,00 1,00 1,00 2,00 13,04% 

Alm. Brand 1,22 0,13 0,00 0,07 6,09% 

Jeudan 0,68 0,01 0,00 0,04 6,00% 

Sydbank 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 

Topdanmark 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Kilde: Egen tilvirkning, jf. årsrapporter for 2015 for PIE-selskaber noteret på Large Cap 
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Bilag 3: Mail til PIE-selskaber med forespørgsel til interview 

Kære XX,    

Vi er 2 cand.merc.aud.-studerende fra CBS, som er i gang med vores kandidatafhandling.  

Vi ønsker at undersøge, hvordan den nye EU-forordning gældende for PIE-selskaber påvirker både 

revisionskunden og den underskrivende revisor i forhold til valget af rådgivningsydelser. Den nye 

EU-forordning sætter begrænsninger til art og omfang af rådgivningsydelser, der dog er lempet på 

enkelte områder af den danske revisorlov.  

Vi ønsker at afdække, hvilke faktorer og risici der spiller ind, når revisionsudvalget skal vælge hvilke 

rådgivningsydelser de ønsker at revisor skal rådgive om, og omvendt hvilke betragtninger der gør 

sig gældende, når revisionsudvalget vælger at lade den generalforsamlingsvalgte revisor afstå fra 

en rådgivningsopgave, set i lyset af den nye EU-forordnings begrænsninger.  

Vi har foretaget en indledende analyse, der viser at du er en del af revisionsudvalget i et børsnoteret 

selskab, og finder det derfor relevant og spændende, at interviewe dig i forhold til ovenstående 

problemstilling. Vi håber derfor, at du er villig til at bidrage til belysning af problemstillingen set fra dit 

og det øvrige revisionsudvalgs perspektiv, ved at besvare nogle spørgsmål under et interview af en 

varighed på ca. 30 min. Vi kommer samtidig til at indsamle data fra underskrivende revisorer for 

udvalgte børsnoterede selskaber med henblik på deres perspektiv på disse aktuelle overvejelser.  

I det omfang du måtte være bekymret for at interviewet måtte berøre emner eller overvejelser, der 

er omfattet af tavshedspligt eller på anden måde sensitive, er vi helt åbne for at imødekomme dette 

gennem anonymisering i overensstemmelse med dine ønsker og behov.  

Da vi kender lidt til revisions- og regnskabsbranchen, ved vi, at der er travlt i det nye år med 

afrapportering af årsrapporten, og vi vil derfor høre, om du har mulighed for at mødes med os inden 

nytår eller først i det nye år. Evt. i perioden 18/12-22/12 2017 eller i januar 2018?  

Såfremt du selv har travlt i perioden, og ikke har mulighed for at stille op til interview, vil vi blive 

meget glade, hvis vi må interviewe en af dine kollegaer fra revisionsudvalget.  

På forhånd tak for din opmærksomhed. Vi ser frem til at høre fra dig.  

Mange hilsner 

Mathias Christensen & Christina Adelskov. 
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Bilag 4: Mail til revisorer fra Big Four med forespørgsel til interview 

Kære XX,  

Vi er 2 cand.merc.aud.-studerende fra CBS, som er i gang med vores kandidatafhandling.  

Vi ønsker at undersøge, hvordan den nye EU-forordning gældende for PIE-selskaber påvirker både 

revisionskunden og den underskrivende revisor i forhold til valget af rådgivningsydelser. Den nye 

EU-forordning sætter begrænsninger til art og omfang af rådgivningsydelser, der dog er lempet på 

enkelte områder af den danske revisorlov.  

Vi ønsker at afdække, hvilke faktorer og risici der spiller ind, når revisor vælger hvilke 

rådgivningsydelser, han/hun vil rådgive om, og omvendt hvilke betragtninger der gør sig gældende, 

når revisor vælger at afstå fra en rådgivningsopgave, set i lyset af den nye EU-forordnings 

begrænsninger.  

Vi har foretaget en indledende analyse, der viser at du, som underskrivende revisor, har foretaget 

revision af flere PIE-selskaber, og finder det derfor relevant og spændende, at interviewe dig i forhold 

til ovenstående problemstilling. Vi håber derfor, at du er villig til at bidrage til belysning af 

problemstillingen set fra dit perspektiv, ved at besvare nogle spørgsmål under et interview af en 

varighed på ca. 30 min. Vi kommer samtidig til at indsamle data fra medlemmer af revisionskomitéen 

i udvalgte børsnoterede selskaber med henblik på deres perspektiv på disse aktuelle overvejelser.  

Da vi kender lidt til revisionsbranchen, ved vi, at der er travlt i det nye år, og vi vil derfor høre, om du 

har mulighed for at mødes med os inden nytår. Evt. i perioden 18/12-22/12 2017, hvis nogle af disse 

datoer kan passe?  

 

På forhånd tak for din opmærksomhed. Vi ser frem til at høre fra dig.  

 

Mange hilsner 

Mathias D. Christensen & Christina Adelskov. 
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Bilag 5: Tidsplan for aftaler vedr. interviews m. revisorer og selskaber 

 

Tidsplan for aftaler vedr. interviews m. revisorer og PIE-selskaber 

September 2017 
Indledende analyse for at finde frem til relevante 
deltagere.  

November 2017 
Udarbejdelse af udkast med materiale til interviews 
af revisorer: interviewguides og eksempler på 
konkrete ydelser.  

11. november 2017 
Materiale til interviews med revisorer sendt i udkast 
til vejleder. 

12. november 2017 Revidering af materiale til interviews til revisorer. 

13. november 2017 
Udsendelse af 4 mails til forespørgsel om interview 
af revisorer. Mail sendt til følgende revisionshuse: 
PwC, EY, Deloitte og KPMG.  

November 2017 
Udarbejdelse af udkast med materiale til interviews 
af revisionsudvalgsmedlemmer: interviewguides og 
eksempler på konkrete ydelser. 

20. november 2017 
Materiale til interviews med 
revisionsudvalgsmedlemmer sendt i udkast til 
vejleder, Jørgen V. Hansen.  

20. november 2017 
Revidering af materiale til interviews til revisorer og 
revisionsudvalgsmedlemmer. 

21. november 2017 
Udsendelse af 31 mails til forespørgsel om 
interview af revisionsudvalgsmedlemmer.  

18. december 2017 
PIE-selskaber som ikke har svaret rykkes for svar 
på forespørgsel om interview.  

18. december 2017 
Revisorer rykkes for svar på forespørgsel om 
interviews.  

December 2017 - 
7. januar 2018 

Aftaler med 11 revisionsudvalgsmedlemmer, 4 
CFO’er/regnskabsansvarlige og 4 revisorer.  

Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 6: Mail Kristian Koktvedgaard med forespørgsel til interview 

Kære Kristian,  

Vi er 2 cand.merc.aud.-studerende fra CBS, som er i gang med vores kandidatafhandling.  

Vi ønsker at undersøge, hvordan den nye EU-forordning gældende for PIE-selskaber påvirker både 

revisionskunden og den underskrivende revisor i forhold til valget af rådgivningsydelser. Den nye 

EU-forordning sætter begrænsninger til art og omfang af rådgivningsydelser, der dog er lempet på 

enkelte områder af den danske revisorlov.  

Vi har i den forbindelse læst din artikel i Revision og regnskabsvæsen, omkring betydningen af de 

nye revisionsregler for virksomhederne, med stor interesse. Vi finder det derfor relevant og 

spændende, at interviewe dig i forhold til ovenstående problemstilling. Vi håber derfor, at du er villig 

til at bidrage til belysning af problemstillingen set fra dit perspektiv, ved at besvare nogle spørgsmål 

under et interview af en varighed på ca. 30 min. Vi kommer samtidig til at indsamle data fra 

medlemmer af revisionskomitéen i udvalgte børsnoterede selskaber samt underskrivende revisorer 

med henblik på deres perspektiv på disse aktuelle overvejelser. 

 

Såfremt du har tid og lyst til at bidrage til vores afhandling vil vi høre, om du har mulighed for et 

interview i januar/februar 2018?  

  

På forhånd tak for din opmærksomhed. Vi ser frem til at høre fra dig.  

Mange hilsner 

Mathias D. Christensen & Christina Adelskov.  
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Bilag 7: Mail til Erhvervsstyrelsen med forespørgsel til interview 

Kære Erhvervsstyrelse,  

Vi er 2 cand.merc.aud.-studerende fra CBS, som er i gang med vores kandidatafhandling.  

Vi ønsker at undersøge, hvordan den nye EU-forordning gældende for PIE-selskaber påvirker både 

revisionskunden og den underskrivende revisor i forhold til valget af rådgivningsydelser. Den nye 

EU-forordning sætter begrænsninger til art og omfang af rådgivningsydelser, der dog er lempet på 

enkelte områder af den danske revisorlov.  

Vi ønsker at afdække, hvilke faktorer og risici der spiller ind, når revisor vælger hvilke 

rådgivningsydelser, han/hun vil rådgive om, og omvendt hvilke betragtninger der gør sig gældende, 

når revisor vælger at afstå fra en rådgivningsopgave, set i lyset af den nye EU-forordnings 

begrænsninger.  

Vi har aftale med 15 PIE-selskabers revisionsudvalg, samt underskrivende revisorer fra Big 4, og vi 

syntes derfor, at det kunne være interessant, at få jeres fortolkning og indsigt i problemstillinger, 

både set fra revisorers og PIE-selskabers side, da det jo i praksis bliver Jer, som skal håndhæve 

reglerne og derfor også Jeres fortolkninger, som bliver vigtige. Derudover ved vi, at I netop har 

udsendt en endelig vejledning, og kunne godt tænke os en snak omkring hvilke problemstillinger I 

ser ved den nye lovgivning.  

På forhånd tak for Jeres opmærksomhed. Vi ser frem til at høre fra Jer.  

Mange hilsner 

Mathias D. Christensen & Christina Adelskov.  
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Bilag 8: Interviewguide Kristian Koktvedgaard, Dansk Industri 

 

Interviewguide til interview med Kristian Koktvedgaard fra Dansk Industri 

Kort præsentation af os selv og interviewets/afhandlingens formål: 

• Lidt om os: Vi er 2 studerende fra CBS, som begge læser cand.merc.aud. på 4. semester. 

Kandidat til sommer.  

• Baggrund for hvorfor emnet interesserer os/formål med interviewet:  

o Ny EU-forordning gældende fra juni 2016, samt ny revisorlov også gældende fra 

juni 2016.  

o Sætter en begrænsning på revisors levering af rådgivningsydelser, f.eks. ved at 

komme med en direkte forbudsliste, med ydelser som revisor ikke må lave, samt 

70%-krav, som siger at rådgivningen ikke må udgøre mere end 70% af det samlede 

revisionshonorar.  

o Revisors uafhængighed er central, og særligt i den nye EU-forordning, er billedet 

kompliceret og risikoen for at specifikke ydelser kan være i konflikt med forbuddene. 

o Emnet er helt nyt og det derfor nu, at praksis dannes. Vi vil være med der hvor 

praksis skabes.  

o Formålet er at klarlægge hvilken betydning reglerne får i praksis, både set fra PIE-

selskabernes side, og fra revisorers side, og hvilke faktorer man så lægger vægt på, 

når man vælger hvad revisor må rådgive om, og hvad revisor ikke må rådgive om. 

Hvilke faktorer påvirker børsnoterede selskabers valg af rådgivningsydelser hos 

revisor, set i lyset af den nye EU-forordning og RL? 

• Design: Der kommer en række åbne spørgsmål, hvor det bare skal besvares med det, som 

først falder personen ind. Sig endelig til ved tvivlsspørgsmål, så vil vi forsøge at uddybe. 

Der er ikke noget rigtigt og forkert – vi vil blot forhøre os om, hvordan reglerne spiller sig ud 

i praksis.  

• Hvem har adgang til opgaven: Vejleder og censor. Opgaven vil som udgangspunkt ikke 

være fortrolig. Vi anonymiserer navn og selskab i opgaven, således så det kun er evt. 

stilling, der fremgår i opgaven.  

• Optagelse af interview: Vi håber det er okay, at vi optager interviewet, så vi har mere tid til 

have fokus på at lytte og stille opfølgende spørgsmål. Fortæl om mulighed for 

transskribering til gennemlæsning.  

    

Spørg ud fra beslutningstræ på næste side.  
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Beslutningstræ – Interview med Kristian Koktvedgaard fra DI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilken betydning mener du, at de nye begrænsninger til revisors levering af ikkerevisionsydelser, får for 

PIE-selskaberne, og hvordan opfatter du deres holdning til deres nye regler?  

• Kommer det til at medføre strategiske ændringer i brugen af revisor til NAS eller er der mere tale om at 

etablere administrative procedurer til håndtering af et mere detaljeret regelsæt? 

I hvor høj grad mener du, at revisionsudvalgene i PIE-selskaberne, har kendskab til de nye regler omkring 

begrænsningen til revisors levering af ikkerevisionsydelser?  

• Hvis høj grad: Er det dit indtryk, at der er fortaget tiltag eller ændringer til politikker og procedurer 

efter de nye regler er kommet?   

• Inddrag evt. tjekliste med konkrete eksempler på ydelser.  

Hvilken rolle har du haft ift. de nye regler omkring begrænsningen af revisors levering af 

ikkerevisionsydelser, samt de nye krav til revisors uafhængighed?   

Hvilke praktiske udfordringer oplever du, at PIE-selskaberne har ifm. begrænsningen af revisors levering 

af ikkerevisionsydelser og revisors uafhængighed?    

Hvilke risici og faktorer mener du spiller ind, når PIE-selskaberne skal vælge, hvilke ikkerevisionsydelser, 

revisor må rådgive om? (Uafhængighed, ansvar, gråzoner, sanktioner, spill-over effekt)   

 

Oplever du, at levering af ikkerevisionsydelser er noget de drøfter med deres revisor og på hvilket niveau? 

Ifm. dit arbejde i IESBA, oplever du, at der er stor forskel i landenes nationale implementering af EU-

forordningen?  

• Hvis ja: Hvilke administrative udfordringer oplever du, at PIE-selskaberne har ifm. 

implementeringen af EU-forordningen på tværs af landegrænser, hvor nationale regler kan være 

forskellige og hvordan løses de?     

I hvor høj grad mener du, at revisionsudvalget har kendskab til kravet om deres stillingtagen til revisors 

uafhængighed (RL §31)?   

• Hvis i høj grad:  

o Hvordan mener du, at revisionsudvalget kontrollerer og overvåger revisors 

uafhængighed?  

 

Er det din opfattelse, at revisionsudvalget godkender hver enkelt ikkerevisionsydelse? 

Hvor oplever du, at reglerne omkring begrænsning af revisors levering af ikkerevisionsydelser, særligt har 

nogle gråzoner og giver udfordringer for PIE-selskaberne/revisorerne?  

• Hvilke typer af udfordringer giver det?  

Er der nogle områder hvor du oplever, at PIE-selskaber helt fravælger/fraråder ikkerevisionsydelser fra 

revisor?  
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Bilag 9: Interviewguide Martin Samuelsen, tilsynschef Revisortilsynet 

 

Interviewguide til interview med Martin Samuelsen fra Erhvervsstyrelsen 

Kort præsentation af os selv og interviewets/afhandlingens formål: 

• Lidt om os: Vi er 2 studerende fra CBS, som begge læser cand.merc.aud. på 4. semester. 

Kandidat til sommer.  

• Baggrund for hvorfor emnet interesserer os/formål med interviewet:  

o Ny EU-forordning gældende fra juni 2016, samt ny revisorlov også gældende fra 

juni 2016.  

o Sætter en begrænsning på revisors levering af rådgivningsydelser, f.eks. ved at 

komme med en direkte forbudsliste, med ydelser som revisor ikke må lave, samt 

70%-krav, som siger at rådgivningen ikke må udgøre mere end 70% af det samlede 

revisionshonorar.  

o Revisors uafhængighed er central, og særligt i den nye EU-forordning, er billedet 

kompliceret og risikoen for at specifikke ydelser kan være i konflikt med forbuddene. 

o Emnet er helt nyt og det derfor nu, at praksis dannes. Vi vil være med der hvor 

praksis skabes.  

o Formålet er at klarlægge hvilken betydning reglerne får i praksis, både set fra PIE-

selskabernes side, og fra revisorers side, og hvilke faktorer man så lægger vægt på, 

når man vælger hvad revisor må rådgive om, og hvad revisor ikke må rådgive om. 

Hvilke faktorer påvirker børsnoterede selskabers valg af rådgivningsydelser hos 

revisor, set i lyset af den nye EU-forordning og RL? 

• Design: Der kommer en række åbne spørgsmål, hvor det bare skal besvares med det, som 

først falder personen ind. Sig endelig til ved tvivlsspørgsmål, så vil vi forsøge at uddybe. 

Der er ikke noget rigtigt og forkert – vi vil blot forhøre os om, hvordan reglerne spiller sig ud 

i praksis.  

• Hvem har adgang til opgaven: Vejleder og censor. Opgaven vil som udgangspunkt ikke 

være fortrolig. Vi anonymiserer navn og selskab i opgaven, således så det kun er evt. 

stilling, der fremgår i opgaven.  

• Optagelse af interview: Vi håber det er okay, at vi optager interviewet, så vi har mere tid til 

have fokus på at lytte og stille opfølgende spørgsmål. Fortæl om mulighed for 

transskribering til gennemlæsning.  

    

Spørg ud fra beslutningstræ på næste side.  
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Beslutningstræ – Interview med ERST 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilken betydning mener du/I, at de nye begrænsninger til revisors levering af ikkerevisionsydelser, får for 

PIE-selskaberne/revisorerne, og hvilke problematikker oplever I, at de nye regler giver?  

Hvilke udfordringer har I haft i forbindelse med de nye regler?  

• Har I oplevet gråzoner/tvivlstilfælde?  

• Har I oplevet selskaber/revisorer, har kontaktet Jer med tvivlstilfælde? Hvis ja, hvilke områder 

giver praktiske udfordringer?  

Hvilken rolle har I/ERST haft ift. de nye regler omkring begrænsningen af revisors levering af 

ikkerevisionsydelser, samt de nye krav til revisors uafhængighed?   

Er det dit indtryk, at de nye regler, har medført nogle uhensigtsmæssige/utilsigtede konsekvenser for 

revisorer/selskaber?  

• Hvis ja: Hvilke områder, og hvordan?  

Har de nye regler givet problemer ift. implementering på tværs af lande i EU?  

 

Har I områder hvor I fraråder selskaberne/revisorerne at yde rådgivning om?  

 

Hvor oplever I, at reglerne omkring begrænsning af revisors levering af ikkerevisionsydelser, særligt har 

nogle gråzoner og giver udfordringer for PIE-selskaberne/revisorerne?  

• Hvilke typer af udfordringer giver det?  

• Hvilke områder?  

På hvilken måde og hvordan har I tænkt Jer, at følge op på de nye regler og føre tilsyn med både PIE-

selskaber og revisorer?   

• Enkeltsager eller generelle kontroller/procedurer/systemer hos revisionsfirmaer?  

• Beløbsstørrelse?  

• 70%-kravet?  

• Typer af ydelser?  

• Hvem har ansvaret? Revisor eller selskab?  

• Tilladte ydelser efter RL §24a, som kræver betingelser skal være opfyldt – f.eks. uvæsentlig 

indvirkning. Hvordan kontrolleres/vurderes dette?  

• Har I haft oplysningskampagner overfor bestyrelser/revisionsudvalg?  

o Overblik de aktiviteter - herunder oplysning om disciplinæransvar. Har I udarbejdet info-

materiale? Konferenceindlæg? mails?  

o Hvad har I sagt om risikoen og jeres holdning til at forfølge sager? 

Hvorledes ser tilsynet på klarheden i fortolkningen af reglerne fra EU-Kommissionens side? Føler I jer godt 

rustet til at starte kontrolopgaven?  

Hvorvidt I påtænker at udsende flere danske vejledninger? Har I kanaler til at konsultere fortolkning med 

Kommissionen i konkrete tvivlstilfælde, når I går over i kontrolsporet?   
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Bilag 10: Interviewguide PIE-selskaber 

Interviewguide til interview med medlem af revisionsudvalg/regnskabsansvarlig 

Information til os selv om selskabet: 

Navn/position på interviewperson  
 

Selskab 
 

 

Rådgivningsandel ud af samlet honorar 
 

 

GF-valgte revisor 
 

 

 

Kort præsentation af os selv og interviewets/afhandlingens formål: 

• Lidt om os: Vi er 2 studerende fra CBS, som begge læser cand.merc.aud. på 4. semester. 

Kandidat til sommer.  

• Baggrund for hvorfor emnet interesserer os/formål med interviewet:  

o Ny EU-forordning gældende fra juni 2016, samt ny revisorlov også gældende fra 

juni 2016.  

o Sætter en begrænsning på revisors levering af rådgivningsydelser, f.eks. ved at 

komme med en direkte forbudsliste, med ydelser som revisor ikke må lave, samt 

70%-krav, som siger at rådgivningen ikke må udgøre mere end 70% af det samlede 

revisionshonorar.  

o Revisors uafhængighed er central, og særligt i den nye EU-forordning, er billedet 

kompliceret og risikoen for at specifikke ydelser kan være i konflikt med forbuddene. 

o Emnet er helt nyt og det derfor nu, at praksis dannes. Vi vil være med der hvor 

praksis skabes.  

o Formålet er at klarlægge hvilken betydning reglerne får i praksis, både set fra PIE-

selskabernes side, og fra revisorers side, og hvilke faktorer man så lægger vægt på, 

når man vælger hvad revisor må rådgive om, og hvad revisor ikke må rådgive om. 

Hvilke faktorer påvirker børsnoterede selskabers valg af rådgivningsydelser hos 

revisor, set i lyset af den nye EU-forordning og RL? 

• Design: Der kommer en række åbne spørgsmål, hvor det bare skal besvares med det, som 

først falder personen ind. Sig endelig til ved tvivlsspørgsmål, så vil vi forsøge at uddybe. 

Der er ikke noget rigtigt og forkert – vi vil blot forhøre os om, hvordan reglerne spiller sig ud 

i praksis.  

• Hvem har adgang til opgaven: Vejleder og censor. Opgaven vil som udgangspunkt ikke 

være fortrolig. Vi anonymiserer navn og selskab i opgaven, således så det kun er evt. 

stilling, der fremgår i opgaven.  

• Optagelse af interview: Vi håber det er okay, at vi optager interviewet, så vi har mere tid til 

have fokus på at lytte og stille opfølgende spørgsmål. Fortæl om mulighed for 

transskribering til gennemlæsning.  

    

Spørg ud fra beslutningstræ på næste side.  
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JA NEJ 

Kender du noget til de nye regler, omkring at bestyrelsen nu kan indbringes for Revisornævnet?  

Har det betydning for revisionsudvalget stillingtagen til revisors uafhængig?  

Er det noget, der spiller en rolle for dig/Jer?   

Drøftelse af EU-forordning 

Betydning af nye regler 

Kontrollering og overvågning af revisors uafhængighed 

Krav til valg af rådgivningsydelser 

Drøfter du/I levering af rådgivningsydelser med jeres revisor? Hvis ja: Hvordan og på hvilket niveau?  

Til regnskabsansvarlige: Hvilke input leveres til RU-møder, og er der noget anderledes efter nye regler?  

Risici/faktorer v. valg af rådgivning 

Beslutningstræ – Interview med medlem fra revisionsudvalg/regnskabsansvarlig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har I drøftet den nye EU-forordning i revisionsudvalget/selskabet, som sætter begrænsning til revisors 

levering af rådgivningsydelser? 

Hvorfor har I drøftet den nye EU-forordning? 

 

Hvilken betydning mener I, at forordningen vil får 

for Jer?  Hvilke tiltag mener du særligt vil ramme 

selskabet? Gråzoner? 

Hvorfor har I ikke drøftet den nye EU-forordning? 

 

På hvilket niveau har revisionskomitéen 

kendskab til de nye regler?  Er det bevidst?  

Har I lavet nogle nye tiltag eller ændringer til 

politikker og procedurer efter de nye regler er 

kommet? Hvis ja – hvad og hvordan? Hvis nej, 

hvorfor ikke? 

Hvad har I konkret gjort?  

Er det noget I vil drøfte i fremtiden? 

Hvorfor/Hvorfor ikke? 

 

Sætter I krav til revisors levering af rådgivningsydelser? Har I etableret nogle 
krav/sikkerhedsforanstaltninger til bestemte rådgivningsydelser, for at minimere truslen om uafhængighed? 

• Hvis ja – hvilke og hvorfor?  

• Hvis nej – hvorfor?   
 
Er der nogle ydelser revisor ikke må rådgive om?  

• Hvis ja, hvorfor og hvad gør I så?  

• Hvis nej, hvorfor? 
 
HVIS SVARET JA TIL DRØFTET REGLER: Har I ændret på kravene efter de nye regler er kommet?  
 

Hvad er det afgørende, når I skal beslutte hvad revisor må rådgive om, og hvad revisor ikke må rådgive 
om? Hvilke risici/faktorer spiller ind, når I vælger hvem der skal yde rådgivning? 
 

Hvad skal der til, for at I godkender revisors levering af ikkerevisionsydelser? Har I en intern proxy eller 
standard for godkendelse af rådgivningsydelser? Hvis ja: Hvad er indholdet af denne?  
 

Ønsker I samme revisor til både rådgivning og revision – eller? Hvorfor/Hvorfor ikke?  
 

Hvordan forholder I jer generelt til revisors uafhængighed ved levering af rådgivningsydelser? Hvis ja – 

Hvordan og med hvilke krav? Hvis nej, hvorfor ikke? (dokumentation, krav, tilladte ydelser, mv.) 

, 
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Bilag 11: Interviewguide revisorer fra Big Four 

 

Interviewguide til interview med revisor 

Information til os selv: 

Navn på interviewperson  
 

 

Selskab 
 

 

 

Kort præsentation af os selv og interviewets/afhandlingens formål: 

• Lidt om os: Vi er 2 studerende fra CBS, som begge læser cand.merc.aud. på 4. semester. 

Kandidat til sommer.  

• Baggrund for hvorfor emnet interesserer os/formål med interviewet:  

o Ny EU-forordning gældende fra juni 2016, samt ny revisorlov også gældende fra 

juni 2016.  

o Sætter en begrænsning på revisors levering af rådgivningsydelser, f.eks. ved at 

komme med en direkte forbudsliste, med ydelser som revisor ikke må lave, samt 

70%-krav, som siger at rådgivningen ikke må udgøre mere end 70% af det samlede 

revisionshonorar.  

o Revisors uafhængighed er central, og særligt i den nye EU-forordning, er billedet 

kompliceret og risikoen for at specifikke ydelser kan være i konflikt med forbuddene. 

o Emnet er helt nyt og det derfor nu, at praksis dannes. Vi vil være med der hvor 

praksis skabes.  

o Formålet er at klarlægge hvilken betydning reglerne får i praksis, både set fra PIE-

selskabernes side, og fra revisorers side, og hvilke faktorer man så lægger vægt på, 

når man vælger hvad revisor må rådgive om, og hvad revisor ikke må rådgive om.  

o Hvilke faktorer påvirker børsnoterede selskabers valg af rådgivningsydelser hos 

revisor, set i lyset af den nye EU-forordning og RL? 

• Design: Der kommer en række åbne spørgsmål, hvor der bare skal besvares med det, 

som først falder personen ind. Sig endelig til ved tvivlsspørgsmål, så vil vi forsøge at 

uddybe. Der er ikke noget rigtigt og forkert – vi vil blot forhøre os om, hvordan reglerne 

spiller sig ud i praksis.  

• Hvem har adgang til opgaven: Vejleder og censor. Opgaven vil som udgangspunkt ikke 

være fortrolig. Vi anonymiserer navn og selskab i opgaven, således så det kun er evt. 

stilling, der fremgår i opgaven.  

• Optagelse af interview: Vi håber det er okay, at vi optager interviewet, så vi har mere tid til 

have fokus på at lytte og stille opfølgende spørgsmål. Fortæl om mulighed for 

transskribering til gennemlæsning.  

    

Spørg ud fra beslutningstræ på næste side.  
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Drøftelse af EU-forordning 

Betydning af nye regler 

Generelt om revisors uafhængighed 

Krav til levering af rådgivningsydelser 

Har I udarbejdet skriftlige oplæg eller mundtlige oplæg til kommunikation omkring ikkerevisionsydelser, som 

enten bruges generelt eller for de enkelte engagementer/kunder?  

• Hvis ja, må vi få en kopi af dette?  

 

Beslutningstræ – Interview med revisorer 

 

 

 

 

 

Hvilken betydning mener du, at de nye regler omkring begrænsning af rådgivningsydelser får/har fået for Jer?   

Hvor mener du særligt, EU-forordning/RL påvirker Jer?  

Har du/revisionshuset lavet nogle nye tiltag eller ændringer til politikker og procedurer efter de nye regler er 

kommet?  

• Hvis ja – hvad og hvordan? Hvis nej, hvorfor ikke? Hvad har I konkret gjort?  

Hvad er det afgørende, når du skal beslutte hvad du må/vil rådgive om, og hvad du ikke må/vil rådgive om?  

• Hvilke risici/faktorer spiller ind, når du vælger hvad du vil yde rådgivning om eller ej? 

 

Er der områder, som du på forhånd fraråder eller fravælger at yde ikkerevisionsydelser?  

Hvis ja:  

• Hvad skal der til, for at du ikke yder en rådgivningsydelse, og hvad gør du så, når du ikke mener, at du 

selv kan påtage dig rådgivningsydelsen? Giver du opgaven til et andet revisionshus, osv.?  

• Har du eksempler på rådgivningsydelser du har afstået fra? Inddrag evt. liste m. konkrete ydelser og 

spørg.  

 
 

 

 

Hvordan forholder du dig helt generelt til om du er uafhængig ved levering af en rådgivningsydelse?  

• Hvordan dokumenteres det?  

 

Drøfter du som revisor, din levering af rådgivningsydelser med revisionskunden/revisionsudvalget?  

• Hvis ja: Hvordan faciliteres drøftelsen omkring ikkerevisionsydelser?  

o På hvilket niveau?  

o Er der noget der er ændret, efter de nye regler om rådgivningsydelser er kommet?  

o Hvordan opleves selskabernes reaktion på de nye regler? Revisor til så meget så muligt eller 

modsat? 

• Hvis nej: Hvorfor ikke?  

 

Er der nogle gråzoner ift. levering af ikkerevisionsydelser?   

• Hvis ja:  

o Hvilke områder er der tvivl om?  

o Hvordan tackles bekymringen? Sikkerhedsforanstaltninger? Interne procedurer, som f.eks. 

godkendelsesprocedurer på firmaniveau, f.eks. krav om konsultation med firmaets 

Independence funktion/partner? 

o Hvornår og hvor går man aktivt ind i processen ift. ikkerevisionsydelser? Har man en grænse? 

Bestemte ydelser? 

o Hvilken rolle spiller revisionsudvalget i denne proces?  

• Hvis nej, hvorfor? 

 

Har du/I etableret nogle nye sikkerhedsforanstaltninger til bestemte rådgivningsydelser, for at minimere truslen 

om uafhængighed efter de nye regler er kommet? 
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Bilag 12: Eksempler på konkrete ydelser, anvendt ved interviews 

 

Eksempler på konkrete ydelser – hvordan forholder I jer til/har I drøftet følgende ydelser: 

• Skatteydelser:  

o Transfer Pricing 

o Skatterådgivning omkring anvendelse af skattelovgivningen, f.eks. rådgivning 

om anvendelsen af en ny skattelov eller øvrig regulering. 

o Udarbejdelse af skatteblanketter 

o Revisors repræsentation af jer i en løsning på en skattesag 

o Omstruktureringer 

o Moms og afgifter 

o Skattesager 

o Bistand ifm. SKAT´s kontrolbesøg 

 

• Corporate finance-ydelser: 

o Assistance til en revisionsklient med fastlæggelse af virksomhedsstrategier, 
o Identifikation af mulige købsemner for revisionsklienten 
o Due diligence ydelser i fm. virksomhedshandler 
o Rådgivning om finansieringsstrukturer 
o Værdiansættelser 

 

• IT-ydelser:  
o Ydelser, der vedrører IT-systemer, f.eks. udformning eller implementering af 

hardware- eller softwaresystemer. 
 

• Generelle ydelser: 
o Rådgivning om intern kontrol – gennemgang af kontroller, overvågning af 

disse kontrollers funktion samt anbefalinger til forbedring af samme 

o Procesoptimering 
o Ydelser i forbindelse med rekruttering 
o CSR rådgivning og assurance 

 

• Revisors honorar: 
o Overvejelser omkring revisors revisionshonorar, særligt i forhold til det nye 

70%-krav.  
o Success fee ifm. rådgivning 

 

Kilde: Etiske regler for revisorer, EU-forordningens art. 5, stk. 1 med forbudte ikke-revisionsydelser suppleret m. revisorlovens §24a. 
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Bilag 13: Statusopgørelse fra Accountancy Europe, implementering af 
forbudslisten 
Opgørelse fra december 2017:  

 

Kilde: (Europe, 2017, s. 7) 

Opdateret opgørelse fra 25. april 2018:  

 

Kilde: (Europe, 2018, s. 7) 
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Bilag 14: Statusopgørelse fra Accountancy Europe, implementering af skatte- 
og vurderingsydelser 
Opgørelse fra december 2017: 

 

Kilde: (Europe, 2017, s. 8) 

Opdateret opgørelse fra 25. april 2018:  

 

Kilde: (Europe, 2018, s. 8) 
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Bilag 15: Mail til Erst vedr. afklaring om nævner i 70%-CAP’et 

Hej Erhvervsstyrelse,  
 
Vi har tidligere været i kontakt med jer, og fået lov at interviewe en af jeres tidligere ansatte, Martin 
Samuelsen, ifm. vores kandidatafhandling.  
 
Vi skriver omkring begrænsningerne til revisors levering af NAS, som er indført via EU-
forordningen gældende for PIE-selskaber. I den forbindelse har vi interviewet 15 PIE-selskaber og 
revisorer fra hvert af de 4 revisionshuse, og har ligeledes fulgt med i jeres vejledninger til både 
revisionsudvalg og om skatte- og vurderingsydelser. Vi har netop set, at I har offentliggjort en 
revideret vejledning for revisionsudvalg, og har kigget lidt i denne, for at få de seneste opdateringer 
med i vores afhandling. Men vi syntes der er noget, som ikke helt hænger sammen. Ved beregning 
af 70%-CAP'et havde vi fået forståelsen af, at selskaberne skal tage et 3-årigt gennemsnit af 
deres honorar for den lovpligtige revision ift. honorar for ikke-revisionsydelser. Det fremgår da også 
af den opdaterede vejledning på s. 21 med følgende ordlyd:  
Begrænsningen udgør 70 pct. af de seneste tre års gennemsnitlige honorar for den lovpligtige 
revision af revisionskunden, dens modervirksomheder og dens dattervirksomheder. Den 
beregnede begrænsning indtræder i året efter tre års perioden, der ligger til grund for 
beregningen.  
 
Det modsiges dog bare i bilag 3 til vejledning med eksempel på 70%-begrænsningen, da der i 
fodnote 1 står som følger:  
Revisionshonorar = Honorar for lovpligtig revision og honorar for ikke-revisionsydelser til den 
valgte revisionsvirksomhed.  
Her står altså at man skal tage gennemsnittet af både honorar for lovpligtig revision og for ikke-
revisionsydelser, hvilket jo modsiger beregningsmetoden på s. 21 i vejledningen.  
 
Skal 70%-CAP'et således beregnes som et gennemsnit af enten:  
1) 70%-CAP > Honorar for ikke-revisionshonorar/honorar for lovpligtig revision (Så vidt vi har 
forstået på litteratur og fortolkning, er dette den korrekte metode for beregning af 70%-CAP) 
2) 70%-CAP > Honorar for ikke-revisionsydelser/(Honorar for lovpligtig revision + honorar for ikke-
revisionsydelser) 
 
Kan I hjælpe os på vej med den korrekte forståelse af begrænsningen, så vi får det korrekte med i 
vores afhandling?  
 
Vi skal aflevere 15. maj 2018, så vi håber på en afklaring hurtigst muligt! :)  
 
På forhånd tak for hjælpen 
 
Mange hilsner  
Mathias Christensen & Christina Adelskov.  
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Svar fra Erhvervsstyrelsen:  
 
 
Kære Christina og Mathias, 
  
Tak for jeres henvendelse. 
  
Med hensyn til bilag 3 skal I være opmærksomme på, at fodnote 1 både referer til kolonne 2 
(Revisionshonorar) og til kolonne 5 (totalt honorar for ikke-revisionsydelser (IRY)). Fodnoten har til 
formål at præcisere, at honorarerne i de to kolonner kun skal omfatte honorarer fra den valgte 
revisionsvirksomhed (dvs. at der ikke skal medregnes honorar for revision hhv. ikke 
revisionsydelser fra andre medlemmer af revisionsvirksomhedens netværk i de to kolonner). 
  
Der står altså ikke i fodnoten – som I anfører, at ”Revisionshonorar = Honorar for lovpligtig revision 
og honorar for ikke-revisionsydelser til den valgte revisionsvirksomhed”. Derimod skal den læses 
som: Revisionshonorar = Honorar for lovpligtig revision til den valgte revisionsvirksomhed ogTotalt 
honorar for ikke-revisionsydelser (IRY) = Honorar for ikke-revisionsydelser til den valgte 
revisionsvirksomhed. 
  
Der er således overensstemmelse mellem teksten i vejledningen og bilaget. MEN jeg er i lyset af 
jeres henvendelse enig i, at det kunne have stået mere præcist, f.eks. ved en opdeling i to noter. 
Det har vi noteret os. Tak. 
  
I er velkommen til at kontakte mig, hvis der er spørgsmål til ovenstående 
  
Mvh 
Erhvervsstyrelsen 
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Bilag 16: EU-forordningen art. 5, stk. 1 (forbudslisten) 

EU-forordningens artikel 5, stk. 1. 

Artikel 5, stk. 1: En revisor eller et revisionsfirma, der udfører den lovpligtige revision af en 
virksomhed af interesse for offentligheden, eller ethvert medlem af netværket, som revisoren eller 
revisionsfirmaet tilhører, må ikke direkte eller indirekte udføre forbudte ikkerevisionsydelser for den 
reviderede virksomhed, dennes modervirksomhed eller de af denne kontrollerede virksomheder i 
Unionen i: 
a) den periode, der ligger imellem begyndelsen af den reviderede periode og afgivelsen af 
revisionspåtegningen, og 
b) det regnskabsår, der ligger umiddelbart før den periode, der er omhandlet i litra a), for så vidt 
angår de ydelser, der er omhandlet i andet afsnit, litra g). 
 
I denne artikel forstås ved forbudte ikkerevisionsydelser: 
a) skatteydelser relateret til: 

i. udarbejdelse af skatteblanketter 
ii. lønskat 
iii. told 
iv. udpegelse af offentlige tilskud og skatteincitamenter, medmindre bistand fra 

revisoren eller revisionsfirmaet i forbindelse med sådanne ydelser er retligt påkrævet 
v. bistand i forbindelse med skattekontroller fra skattemyndighedernes side, 

medmindre bistand fra revisoren eller revisionsfirmaet i forbindelse med sådanne 
kontroller er retligt påkrævet 

vi. beregning af direkte og indirekte skat og udskudt skat 
vii. ydelse af skatterådgivning 

b) ydelser, der har indflydelse på den reviderede virksomheds ledelse eller beslutningstagning 
c) bogføring og udarbejdelse af bogholderi og regnskaber 
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. 

Kilde: (EU-forordning, 2014, s. Artikel 5, stk. 1) 
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Bilag 17: Transskribering af interview, Kristian Koktvedgaard, DI 

Interview foretaget: torsdag d. 4. januar 2018.   

 

Christina: Vi studerer begge to på CBS, det giver lidt sig selv. Vi skal til at skrive kandidat, og 

afleverer midt i maj måned. Vi synes det kunne være interessant at prøve at dykke ned i, hvilken 

praktisk betydning de nye regler får i forhold til begrænsningen af rådgivningsydelser som revisor 

må levere og 70%-cappet. Så det er den del af de nye regler vi ser på.  

 

Kristian Koktvedgaard: Black-listen.  

 

Mathias: Ja lige præcis.  

 

Christina: Og så skal vi ud og interviewe 10 revisionsudvalgsmedlemmer og 2-3 revisorer, for at få 

det fra begge sider. Så fandt vi din artikel.  

 

Mathias: Og den var jo spot-on. Det er jo lige det vi skulle skrive om. Det virker også som om, at 

du har et indblik i hvordan de forskellige selskaber har taget den her EU-forordning til sig.  

 

Christina: Ja, så det vi tænkte du kunne bidrage med, var en generel holdning til, hvordan PIE-

selskaberne har taget imod begrænsningerne eller hvilken betydning det får for dem.  

 

Kristian Koktvedgaard: Ja.  

 

Christina: Men først og fremmest kunne vi godt tænke os at høre hvad din rolle har været i 

forbindelse med de her nye regler der er kommet? 

 

Kristian Koktvedgaard: Jeg har fulgt EU-forordningen siden grønbogen, det er mange år siden 

efterhånden. Jeg har repræsenteret Business Europe i hele forhandlingerne, dvs. vores 

europæiske paraplyorganisation og de 20 mio. virksomheder den nu repræsenterer på europæisk 

plan. Så det er en rimelig stor del af kunderne kan man sige. Vi har kæmpet imod blacklisten hele 

vejen igennem af forskellige årsager. Primært fordi vi syntes det er forkert, at lave europæiske 

regler, i stedet for at starte med at tage ”The international Code of Ethics”, og så kunne vi tage 

debatten og se, om den var stram nok, eller om der var behov for at lægge noget på toppen af den. 

Det kan godt være vi var nået samme sted. Men det havde været væsentligt lettere for 

virksomhederne, at operere med og for alle at forstå. Grundlæggende set er vi imod den her 

europæiske indgang. Vi kan se problemerne nu, hvor vi implementerer reglerne. Vi har haft debat 

omkring, f.eks. hvad man forstår ved skatterelaterede ydelser. Det er en af de store udfordringer. 

Det grundlæggende problem er, at reglerne sådan set kommer ud af et vakuum, forstået på den 

måde, at det er en forordning. Men fortolkningsbidraget til forordningen er meget sparsomme fra 

EU's side. Principielt siger de jo, at man ikke kan bruge Code of Ethics til at fortolke. Men i praksis 

er alle nødt til at gøre det, fordi det er det eneste man kan relatere sig til. Det der vakuum, hvor vi 

lige pludselig laver nogle europæiske særregler, og så tilmed nogle særregler som en forordning 

med optioner i, det gør at vi ikke får et ensartet billede rundt i EU – I min verden burde det dybest 

set være et direktiv. Men nu kalder man det en forordning, med optioner i. Lovteknisk synes jeg det 

er dårligt hånværk. Den er selvmodsigende på nogle punkter. Den er selvmodsigende f.eks. på 

den måde, at sige black-listen regulerer hvad du som PIE-virksomhed må. Men hvilket regelsæt er 

gældende, hvis jeg er en dansk PIE med et tysk datterselskab. Bliver det tyske datterselskab 

fanget af en PIE-regel, eller bare reglerne for en tysk non-PIE? 
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Christina: Ja det gør det kompliceret, hvilket regelsæt der gælder. 

 

Kristian Koktvedgaard: Og jeg tror faktisk ikke selv i dag, at jeg kan svare på, hvilken en af de to 

der bliver fanget.  

 

Christina: Jeg ved heller ikke om det er moderselskabet det kommer til at gå efter. 

 

Kristian Koktvedgaard: Altså den umiddelbare fortolkning er, at det er PIE-reglen i det land hvor 

virksomheden (datterselskabet) er etableret som gælder, uanset at det ikke selv er en PIE-

virksomhed, men er forbundet til et moderselskab, som er en PIE, eller hvis der er en PIE i 

koncernen et eller andet sted i EU. Dvs. det tyske selskab, skal følge de tyske regler, de engelske 

efter de engelske og de danske efter de danske. Og så er det at jeg har svært ved at se den 

logiske sammenhæng. Så er det svært at argumenterer ud fra uafhængighed, hvis det er 

uafhængighed i forskellige smage og nuancer. Det er sådan set den grundlæggende udfordring vi 

står med. Fordi hvordan skal man som ansvarlig koncern (og det kan man så spørge 

revisionsudvalgene om), så agere når det er et fragmenteret marked de står overfor? Hvordan 

plejer vi bedst at kunne lave interne kontroller og monitorerer? Det gør man ved at etablere en 

ensartet koncernpolitik, som alle kan forholde sig til. Det tror jeg faktisk også virksomhederne vil 

ende med at gøre. 

 

Christina: Ja, for at skabe noget ensartethed.  

 

Kristian Koktvedgaard: Og i de fleste tilfælde er de nok nødt til at tage de strammeste regler, for 

at få noget som holder hele vejen rundt.  

 

Christina: Så du har ligesom repræsenteret fra start til slut, eller der hvor vi er nu?  

 

Kristian Koktvedgaard: Ja. Samtidig sidder jeg som formand for den Advisory Group i New York, 

der rådgiver dem der laver de internationale etiske standarder. Derfor følger jeg også de etiske 

standarder relativt tæt og har fulgt dem i mange år. Så man kan sige, mit store problem er, at de 

europæiske regler ikke logisk hænger sammen. Dvs. vi står nu med nogle udfordringer når vi skal 

implementere den regel rent praktisk. Vi har fået nogle lempelser i DK, som i min verden giver fin 

mening. Problemet er, at de gælder kun i Danmark, imens englænderne har forbudt det hele.  

 

Christina: Ja, de har taget de strammeste af de strammeste af det man kunne tage. Det var 

nemlig også noget af det vi ville ind på senere. Det med forskellen i de forskellige landes 

implementering af EU-forordningen, at det må give nogle praktiske udfordringer.  

 

Kristian Koktvedgaard: Det gør det. Og man kan sige, øvelse nr. 1, som jeg synes vil være et fint 

sted at starte i en hovedopgave er at sige, hvor lang tid vil det tage os i virkeligheden at finde ud af 

hvilke regler der gør sig gældende i de enkelte lande? Der synes jeg bare man skal starte stopuret 

hver gang man søger, fordi det er nøjagtig den samme øvelse virksomheden skal igennem. De har 

dog fordele af, at de typisk kan gå via deres datterselskab og få fat i de lokale regler. Men selv 

datterselskaber kan teknisk set, ikke forholde sig til revisors udlægning, de skal jo selv gøre det. 

Dvs. spørgsmålet er, om virksomheden er i stand til selv at finde oplysningerne? Det er i sig selv 

en pointe.  

 

Mathias: Ja, det er det.  
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Kristian Koktvedgaard: Fra DI’s side gør vi også til ERST (Erhvervsstyrelsen) og til EU-

Kommissionen opmærksom på dette dilemma. Det er deres forpligtelse at sørge for, at reglerne er 

tilgængelige og forståelige for virksomhederne. 

 

Christina: For alle? 

 

Kristian Koktvedgaard: Ja, for alle. Ellers er det svært for os at se, også hvordan de selv vil 

monitorere. Man kan jo også gå til deres eget tilsyn og sige "Hvordan sikrer i overholdelse i alle 

EU-lande? Hvilke værktøjer har I til rådighed"? Jeg tror de står lige så meget på bar bund. 

 

Christina: Ja, det giver nogle udfordringer.  

 

Mathias: Det er fint nok at sidde bag et bord og skrive en masse ting, som måske giver mening. 

Men det skal jo også kunne føres ud i virkeligheden. Men det er jo også sjovt, fordi EU går jo ind 

for transparente enheder og konsolidering. Og så går man ud og åbner op for forskellig lovgivning.  

 

Kristian Koktvedgaard: Ja, men det gør du typisk også med direktiver. Jeg vil sige, problemet i 

det her, er i virkeligheden at de ikke har forpligtet sig til, at sørge for at fortælle hvad reglerne 

egentlig går ud på. Vi oplevede at reglerne blev presset igennem af den daværende franske 

kommissær.   

 

Christina: Det giver god mening.  

 

Kristian Koktvedgaard: Herudover havde EU-Kommissionen deres egen agenda, hvor de 

snakkede meget lidt med omgivelserne.  

 

Mathias: Okay. 

 

Christina: Ved du hvor mange lande der har lempet kontra strammet? 

 

Kristian Koktvedgaard: Ikke helt. Jeg tror Accountancy Europe har vist et barometer, der kan 

give et overblik.  

 

Christina: Det kunne bare være meget sjovt at se, hvordan den generelt er implementeret.  

 

Mathias: Var hensigten ikke også med EU-forordningen, at man skulle åbne op for 

skatterådgivning? 

 

Kristian Koktvedgaard: Jeg vil sige, det kommer an på hvem du spørger. Jeg tror den franske 

kommissær syntes, at det skulle forbydes helt. Men det kunne han ikke få igennem for der var 

medlemslande som havde en anden holdning.  

 

Mathias: Okay.  

 

Kristian Koktvedgaard: Så derfor tror jeg at det er der kompromiset ligger. Spørgsmålet, og det 

er vel et åbent spørgsmål som også diskuteres internationalt, er, om og i givet fald hvordan 

skatterådgivning påvirker uafhængighed og hvor meget og hvad kan du i givet fald lave?  
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Christina: Ja, vi har også snakket omkring det med god revisorskik, at opdager du et eller andet, 

så skal du selvfølgelig rette det. Men hvor er balancen. Hvor langt kan man gå, før det decideret 

bliver en ydelse i sig selv? Så jeg tænker også, at den skatterådgivning, det er noget der lidt er et 

gråzoneområde.  

 

Kristian Koktvedgaard: Det er en gråzone, og det er et område hvor der er rigtig mange penge i 

for rådgiverbranchen.  

 

Christina: Så på den måde er det også et ømt område. Hvilken betydning tænker du, at den 

kommer til at få, de nye regler, altså særligt i forhold til begrænsningen af hvad revisor må levere 

af rådgivningsydelser? Er der noget du tænker det får helt vildt stor betydning, eller hvordan 

tænker du? 

 

Kristian Koktvedgaard: Jeg tror den primære betydning er øgede omkostninger. Det er øgede 

omkostninger fordi du skal sætte endnu et firma ind i, hvordan virksomheden fungerer. Så det vil 

sige, at der er administrative omkostninger forbundet med ekstra tidsforbrug, og der er ekstra 

omkostninger forbundet med også, at skulle betale de ekstra rådgivere. Det tror jeg er 

konsekvensen. Plus den anden konsekvens er, at jeg tror de får dårligere rådgivning. For du kan 

ikke nødvendigvis tage den bedste, idet denne af forskellige årsager potentielt er udelukket af den 

ene eller anden grund. 

 

Mathias: Ja det tror jeg også.  

 

Kristian Koktvedgaard: Herudover er der også begrænsninger i udbuddet - så stort er markedet 

heller ikke.  

 

Christina: Ja, der er ligesom de store aktører.  

 

Kristian Koktvedgaard: På nogle områder løber du meget hurtig tør for aktører, som har viden og 

ressourcerne. Altså hvis jeg som virksomhed skal have international skatterådgivning, og allerede 

har et af de store revisionshuse som revisionsfirma, og skal holde et mere uafhængigt, hvis jeg nu 

laver opkøb eller et eller andet. Så er der ikke særlig mange globale aktører tilbage. Man kan sige, 

det er virkeligheden det andet strategiske issue, hvis vi lægger tingene lidt sammen. Det er at sige, 

hvor mange revisionsfirmaer forbruger jeg rent uafhængighedsmæssigt til min revision, og 

yderligere hvis jeg skal kunne agere i forhold til også at kunne gå i udbud. 

 

Christina: Ja jeg tænker også, at firmarotationen gør noget. 

 

Kristian Koktvedgaard: Firmarotationen gør noget, også selvom det i princippet er hvert 10. år. 

Men det er vel ikke kun hvert 10. år, at man i virkeligheden prøver at finde ud af om ens pris er 

skarp. For at kunne gøre det, skal du jo i virkeligheden have nogle politikker for hvor hurtigt man 

kan disengage fra et revisionsfirma. Der er nogle typer opgaver, som er langvarige, f.eks. TP-

forhandlinger tager typisk 7-10 år. Altså det tager jo simpelthen så lang tid at få sådan noget 

igennem, og f.eks. i Kina og Indien bør man ikke skifte rådgiver midt i forløbet. Der er det bare for 

dyrt, at finde ny rådgiver og det kan sådan set også ødelægge det hele. 

 

Christina: Ja, og det kan så gøre, at du kommer til at skulle vælge dem fra, når du så skal i udbud.  
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Kristian Koktvedgaard: Det er sådan noget praktik i virkeligheden, at sige hvad det er for nogle 

typer af opgaver i virkeligheden. Du har korte opgaver som du let kan disengage fra, og så har du 

de lange opgaver. Jeg vil tro, at revisionsudvalgene sikkert også vil bekræfte, at der er nogle af 

dem der er strategiske i en længde, og så er der nogen der ikke er, og så er der nogen hvor 

revisionsudvalget bare vil sige, at det skal bare løses hvis vi finder ud af vi vil gøre det. Så bliver 

det en omkostning. Så der er altså noget praktik, som ikke helt er tænkt igennem. Eller også så får 

vi bare nogle nye globale skatterådgivere.  

 

Christina: Ja, det kan også skabe et nyt marked.  

 

Kristian Koktvedgaard: Jeg kunne godt forestille mig, at der var nogen partnere i nogle af de 

store, der vil sælge fra, hvis de fik et godt tilbud.  

 

Mathias: Men det er et puslespil hvem man kan bruge som revisor, fordi revisor selvfølgelig skal 

være uafhængig.  

 

Christina: Ja vi kommer også lidt ind på det, fordi noget af det vi også vil spørge dig om, det er om 

du tænker det kommer til at medføre nogle strategiske ændringer i forhold til brugen af revisors 

levering af rådgivningsydelser.  

 

Kristian Koktvedgaard: Ja. 

 

Mathias: Kontra den administrative praksis.  

 

Kristian Koktvedgaard: Ja.  

 

Christina: Ja, fordi det kan også være man går den anden vej, og siger at man laver nogle 

administrative procedure, så vi sikrer at vi godt kan få den rådgivning fra egen revisor. 

 

Kristian Koktvedgaard: Hovedparten af de revisionsudvalg som jeg har snakket med, ønsker ikke 

løbe nogen som helst risiko på dette område. Så der er det lettere, bare at skære lidt hårdere og 

så sige, sådan er verden, ærgerligt. Det tror jeg ikke nødvendigvis har samme interesse som 

revisionsfirmaerne har. Nu ved jeg ikke hvor mange forskellige revisionsfirmaer i har mulighed for 

at spørge. Men jeg er ret overbevist om at de ikke har en ensartet fortolkning af hvad de må levere.  

 

Christina: Vi har kun haft 1 indtil videre. 

 

Mathias: Men vi prøver så vidt muligt at få en fra hvert hus.  

 

Christina: Ja, af de store.  

 

Kristian Koktvedgaard: Jeg tror der er forskel i detaljerne på, hvor meget de synes de kan gøre.  

 

Christina: Ja, det bliver spændende.  

 

Kristian Koktvedgaard: Det har jeg i hvert fald hørt fra mine medlemmer. Altså hvad rådgiverne 

mener de kan gøre.  

 

Christina: Er der nogen der skiller sig meget ud? 
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Kristian Koktvedgaard: Jeg har ikke fået detaljer på hvem det er, det vil de ikke umiddelbart 

udlevere. 

 

Christina: Hvad nåede vi til? Lidt udfordringer, gråzoner? 

 

Kristian Koktvedgaard: Gråzoner er der mange af.  

 

Christina: Hvad tænker du særligt, altså skatterådgivning er et stort område ikke? 

 

Kristian Koktvedgaard: Skatterådgivning, nu kan jeg ikke lige huske om de har offentliggjort den 

vejledning fra ERST. Men ellers så kommer den inden for meget kort tid.  

 

Mathias: Ja, fordi vi har den gamle udgave.  

 

Kristian Koktvedgaard: Ja, men de arbejder med en vejledning, hvordan den nye forordning skal 

forstås i forhold til skatterelaterede ydelser. Der ligger også notater fra kammeradvokaten og FSR 

har bedt om at få udarbejdet nogle responsa, som helt klart stritter i hver sin retning. Det vil sige 

sådan rent juridisk er der uklarhed om, hvad man må og hvad man egentlig ikke må. Om ikke 

andet kan I jo høre FSR om I kan få adgang til nogle af de responsa.  

 

Mathias: Fordi det er jo det vi umiddelbart har svært ved at finde frem til, fordi jamen selskaberne 

kræver selvfølgelig forskellig rådgivning, men hvor er det gråzonerne ligger? Er det opkøb eller 

noget helt andet skatterådgivning.  

 

Christina: Ja vælger man det helt fra, lidt ligesom vi snakkede om før.  

 

Kristian Koktvedgaard: Man kan sige, at en af gråzonerne i skatterådgivning er hvor meget må 

du i forhold til skatterådet, skatteankenævnet, landsskatteretten. Hvornår er du partsrepræsentant 

og hvornår er du ikke?  

 

Mathias: Havde du ikke et skema i din artikel hvor man havde forskellige scenarier hvornår man 

måtte og ikke?  

 

Kristian Koktvedgaard: Jo. Og man kan sige, at jeg vidste at der var nogle uafklarede problemer 

omkring skat, så derfor var jeg ikke så konkret på dette område. Kammeradvokaten og de andre 

har arbejdet lidt på det, og i hvert fald nået frem til, at skatterådet bør i udgangspunktet ikke være 

et problem. Landsskatteretten er et problem. Skatteankenævnet er en gråzone midt i mellem. Det 

er også et spørgsmål om, hvordan er ankeinstansen bygget op. I skatterådet er der en forpligtelse 

til at sagen skal oplyses, hvor det i landsskatteretten, er lagt an på at det er parterne, der 

procederer. Så det er en af gråzonerne og det hiver tilbage til fortolkningen af ”general counsel” vs. 

”legal counsel”. Hvad for en af de definitioner gælder, og hvad for en oversættelse? For 

oversættelserne er forskellige. Så det er en af gråzonerne. Den anden er i virkeligheden på TP, 

hvor meget TP må man lave? Må du hjælpe med at sige hvordan en TP-fejl skal korrigeres? 

 

Christina: Men også fordi man siger det med at man skal dokumentere, at det ikke må have en 

væsentlig - jeg kan ikke huske om det er væsentligheden de bruger? Men altså det er et 

vurderingsspørgsmål, om hvor stor indvirkningen er på regnskabet og det er jo fortolkning.  
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Mathias: Et er at revisor skal skønne over noget, men noget andet er også at revisionsudvalget 

skal aktivt tage stilling til dette skøn. 

 

Kristian Koktvedgaard: Jeg vil sige, at TP er interessant, også i forhold til at sige, hvad år skal 

det have en indvirkning på. Du kan jo godt lave TP dokumentationen efter du har skrevet under på 

regnskabet i år 1, men får det også påvirkning i år 2 og år 3? Det kunne jeg godt argumentere for. 

Fordi det påvirker samhandelspriser og vilkår. Kan jeg skrive under på årsrapporten og så lave 

selvangivelsen bagefter? Har den indvirkning på regnskabet? Det kunne den godt have i året efter. 

Men er den væsentlig eller ej? Og hvor ligger grænsen? Der er også en teoretisk problemstilling 

omkring erklæring på selvangivelsen. Hvis revisor laver en erklæring, en review erklæring er det 

vel typisk på en selvangivelse, så skal revisor være uafhængig. Altså hvis man har debatten om 

man er uafhængig når man laver årsrapporten, så har man glemt at have debatten omkring når 

man laver selvangivelsen. Et eller andet sted, er der en uafhængighedsdebat, som man glemmer.  

 

Christina: Har du et indtryk af, hvad PIE-selskaberne har af områder, hvor de siger at det syntes 

de der er tvivl om, så det vælger vi helt fra. Eller er det for tidligt at sige noget om? 

 

Kristian Koktvedgaard: Problemet er, at noget af TP'en vælger de fra, det er vel mit indtryk. Men 

det gør de af nød, og ikke af lyst. Fordi der er nogle af tingene der hænger meget bedre sammen 

med den naturlige revision, hvor du er inde i processerne og alt muligt andet. Hvor de siger det er 

mega dyrt at skulle omlægge.  

 

Christina: Er der nogle områder, hvor du oplever, at der vælger de det helt fra? At få rådgivning 

fra deres egen revisor?  

 

Kristian Koktvedgaard: Altså ud over det der står på black-listen?  

 

Christina: Ja, det giver sig selv, at det gør man ikke.  

 

Kristian Koktvedgaard: Jeg vil tro, at hvis de er i tvivl, så vælger de fra. Medmindre det giver 

praktiske problemer.  

 

Mathias: Er der andre faktorer der spiller ind, når revisionsudvalgene skal vurdere hvad revisor må 

og ikke må? Du nævnte noget med risikoen for at træde forkert i gråzonerne. Men er der andre ting 

der påvirker valget for revisionsudvalgene?  

 

Kristian Koktvedgaard: Altså kvalitet er også et af issuene. Problemet er at hvis der ikke er 

ordentlige rådgivere, hvad skal du så vælge? En dårligere rådgiver? Der bliver den svær. Men 

altså i udgangspunktet, de medlemmer af revisionsudvalgene og de virksomheder jeg har talt med, 

har ikke nogen ønsker om, at udfordre grænserne. Det bliver en omkostning, og så kommer de 

videre med deres liv. Så må revisionsmarkedet selv rydde op bagefter.  

 

Christina: Det er også vores indtryk. Vi har ikke snakket med mange fra udvalgene, men det er 

også mit indtryk. Er man det mindste i tvivl, så vælger man det hellere fra og får nogle andre til det. 

 

Mathias: Men stadig med den erkendelse at man er glad for egen revisor, og værdsætter revisor 

og den omkostningstankegang der er der.  

 

Christina: Er det dit indtryk at de har lavet ændringer til procedure eller politikker når de skal 
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godkende revisors levering af rådgivningsydelser? 

 

Kristian Koktvedgaard: Jeg tror de har formaliseret det lidt mere. Det er mit indtryk, og det var 

også det vi anbefalede dem. Det er mit indtryk, at de fleste af dem arbejder med nogle politikker, 

hvor der er nogle rammer, som direktionen eller regnskabsafdelingen kan arbejde indenfor. Så er 

der nogle ting, hvor man kan sige, at det skal i revisionsudvalget og vende en gang.  

 

Mathias: Det er også det indtryk vi har. Det er ikke altid det er revisionsudvalgsmedlemmer vi får 

interview med, så er det en CFO eller intern regnskabschef. Det er heller ikke alt de skal 

godkende.  

 

Kristian Koktvedgaard: Nej, en bestyrelse eller revisionsudvalg skal heller ikke sidde og lave 

micro-management. De skal tage de strategiske beslutninger. Så er der nogle størrelser hvor de 

skal tage stilling. Min helt klare forventning er, at det er et spørgsmål om det er lange opgaver hvor 

man binder dem i tid, er det over et hvis beløb, og så hvilke typer.  

 

Christina: Har I nogle anbefalinger, som I sender ud til medlemmerne? 

 

Kristian Koktvedgaard: Ikke på specifikke ydelser. Vi lavede en anbefaling da forordningen kom 

ud, som blev sendt til alle revisionsudvalg, sådan en 4-siders lille hand-out.  

 

Christina: Er det noget vi må se?  

 

Kristian Koktvedgaard: Det var på baggrund af den jeg skrev artiklen. Artiklen er i virkeligheden 

mere udvidet.  

 

Christina: Den var meget spot-on på det vi gerne vil undersøge.  

 

Kristian Koktvedgaard: Nu skal jeg lige se. Jeg har den liggende et sted. 

 

Mathias: Ellers kan du bare sende den til os bagefter. 

 

Kristian Koktvedgaard: Det gør jeg.  

 

Christina: Så hvis du har den kunne det være spændende at se den.  

 

Kristian Koktvedgaard: Det var en 4-siders handout med 10 anbefalinger. Den var skrevet ultra 

kort, netop for at den skulle have en chance for at blive læst af revisionsudvalgene. Den er skrevet 

på engelsk af samme årsag. Enten forstår de engelsk, eller også taler de engelsk.  

 

Mathias: I forhold til det her med revisionsudvalgenes opgaver, at de skal tage stilling og 

godkende rådgivningsydelser, og overvåge og sikre revisors uafhængighed. Fornemmer du, at 

medlemmerne tager stilling til revisors uafhængighed? 

 

Kristian Koktvedgaard: Ja, det gør jeg. De har indarbejdet det i deres forretningsgange. Det er 

mit klare indtryk. 

 

Christina: Ja vi har været lidt inde på det der med, at sidder revisionsudvalgene og godkender de 

enkelte rådgivningsydelser?  
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Kristian Koktvedgaard: Du skal nok finde et par der gør. Men mit bud er, at de fleste har 

politikker, hvor de har forskellige kategorier og grænseværdier.  

 

Christina: Ja så har man beløbsgrænser, og er det under det beløb, er der andre der sidder og 

tager stilling.  

 

Kristian Koktvedgaard: Og det er den eneste logiske måde at gøre det på. Jeg kunne forestille 

mig, at der er nogen af dem, der får et udskrift af hvad der er lavet af ydelser. De beder vel også 

revisor om at levere en tilsvarende liste. Det har vi i hvert fald anbefalet dem, at det må revisor 

starte med at levere, og så kan virksomheden holde den liste op imod deres egen liste.  

 

Mathias: Det er måske også nemmere for dem at trække tallene ud.  

 

Kristian Koktvedgaard: Ja, men tilsvarende kan du jo også afkræve revisor en vurdering af deres 

uafhængighed. Det er jo den, revisionsudvalgene skal tage stilling til, i forhold til deres egen. De 

skal lave deres egen, men de skal også forholde sig til revisors. Formelt set skal revisor lave en 

uafhængighedsvurdering først.  

 

Mathias: Hvad med sådan noget, som disciplinæransvaret, at revisionsudvalget nu kan blive 

sanktioneret og indbringes for revisornævnet. Er det noget du fornemmer, at de har med i deres 

overvejelser når de skal vurdere gråzoner og vurdere revisors uafhængighed?  

 

Kristian Koktvedgaard: Jeg tror de har noteret sig det. Men spørgsmålet er, om de føler det 

værre end deres normale bestyrelsesansvar. Jeg synes det er noget pjat, at lave noget særligt for 

et revisionsudvalg, i stedet for at kigge på det generelle bestyrelsesansvar. Det gør det ikke 

enklere at finde ud af, hvad det er for nogle ting man skal forholde sig til som revisionsudvalg. 

Selvfølgelig tager de det seriøst. 

 

Mathias: Ja, men måske ikke mere, end man i forvejen har gjort? 

 

Christina: Praktiske udfordringer har vi været lidt inde på. Men hvad vil de her begrænsninger få 

af betydning?  

 

Kristian Koktvedgaard: Flere omkostninger. Rent praktisk får man det løst hos andre, eller 

insourcer det.  

 

Christina: Vi har et indtryk af, at der er meget forskel i de nationale implementeringer, og at det 

også helt sikkert giver nogle praktiske udfordringer.  

 

Kristian Koktvedgaard: Det er nok den største praktiske udfordring, at finde ud af hvad man må i 

koncernen. Specielt hvis det er en stor koncern.  

 

Christina: Hvad sagde du det hed, der hvor man kan se hvem der har lempet?  

 

Kristian Koktvedgaard: Accountancy Europe, som er den europæiske revisororganisation, har 

gjort noget arbejde på det. Formelt set burde Kommissionen også have et overblik. Man kan også 

spørge Erhvervsstyrelsen. Mit bud ville være at de ikke har det liggende. I virkeligheden bør de 

store revisionsfirmaer også have det internt. Problemet er bare, at kunderne ikke nødvendigvis kan 
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forlade sig på de oplysninger, fordi de formelt set skal lave egne undersøgelser. Hvis de tager 

udgangspunkt i alle de 4 store, så rammer de nok nogenlunde rigtigt.  

 

Mathias: Ja hvilket datterselskab der har fået hvilken form for rådgivning? Der er nogen der har 

lempet og nogen der ikke har, og så skal man have den i udbud. 

 

Kristian Koktvedgaard: Hvad de må, ikke?  

 

Christina: Ja hvornår er det god revisoretik at revisor gør et eller andet i forbindelse med 

skatterådgivning, og hvornår bliver det selvstændig ydelse for sig.  

 

Kristian Koktvedgaard: Der er rimelig snævre grænser for det.  

 

Christina: Noget af det vi også synes er spændende er, om man har nogle bestemte 

rådgivningsydelser, hvor man opstiller nogle betingelser og siger, hvis de er opfyldt, så mener vi 

godt at de kan gøre det. Men det har du lidt svaret på - så vælger man det fra. Så vil man hellere 

være sikker.  

 

Kristian Koktvedgaard: Også fordi, at lave sådan en liste, med 28 landes fortolkning. Man kan 

sige, at det er nogenlunde enkelt, at finde ud af hvilke dele af forordningen og optionerne der er 

udnyttet i de enkelte lande. Men hvis vi bare kigger på DK, hvor vi har udnyttet dele af optionen. Så 

kommer spørgsmålet, hvad er det så reelt vi har udnyttet? Der begynder det at blive svært igen. Så 

kommer det andet spørgsmål med ”generel counsel” og ”legal counsel”. Hvor meget dækker ”legal 

counsel” over i forhold til skat? Fordi skat er meget jura, bliver du – måske - fanget af den ene, 

selvom du har lempet på den anden. Vores holdning er helt klart, at når du har liste, så er det fordi 

de enkelte elementer på listen har et selvstændigt indhold. Så kan du så spørge, hvor meget er 

det? Og hvad ligger der i legal counsel? Jeg synes I skal prøve at høre FSR om I kan få adgang til 

de responsa de har fået. Det kan også være at Erhvervsstyrelsen vil udlevere kammeradvokatens 

notat, fordi det har sådan set været med ude i høring. Jeg har dem også som høringspart, men 

formelt set, synes jeg I bør få dem fra dem.  

 

Christina: Det er spændende fordi der sker meget. Det er også derfor vi synes det kunne være 

interessant at skrive om, fordi det er nu praksis skal dannes. 

 

Mathias: Der er stadig diskussioner.  

 

Kristian Koktvedgaard: Jeg vil sige, at nogle af virksomhederne allerede har lavet praksis, fordi 

formelt set kan de ikke vente på det her, de skulle gøre det sidste eller forrige år. Så kommer der 

en vejledning i januar 2018. Det illustrerer i virkeligheden meget godt det dårlige håndværk i de 

regler, de har vedtaget. 

 

Christina: Tror du der kommer en vejledning?  

 

Kristian Koktvedgaard: Ja det håber jeg. Fordi nu har den været i høring et par gange.  

 

Mathias: Jeg tror ikke der var mere, vi skal ikke spilde mere af din tid. Så skulle det være i forhold 

til revisorerne. Hvor meget har det påvirket revisorerne?  
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Kristian Koktvedgaard: Jeg tror vi vil se nogle dønninger i branchen. Men det værste for 

branchen var mere rotationen end black-listen. Fordi jeg tror at det man måske nok også skal tage 

i perspektiveringen er, ja nu har vi forordningen, men jeg tror ikke der går lang tid, før de 

internationale etiske regler følger op. Der er stort pres på, at kigge på skatterelaterede ydelser for 

de store internationale organisationer, børstilsynet og andre. Det ved jeg boarden kommer til at 

tage det op de næste par år i de etiske regler i forhold til tax-related services. Så det vil komme. 

Der er et pres på, at kigge på og skærpe uafhængigheden. Så man kan sige, de internationale 

tendenser er, at det vil blive skærpet. Vi kan godt kæmpe nogle lempelser igennem, men det er 

bare stakket frist. Det andet problem er lidt, at vi gør det her for investorer og det er måske en 

meget interessant krølle. Men hvis i går igennem påtegningerne, er der så nogen overhovedet der 

har en jordisk chance for at forstå hvad uafhængighed betyder i en påtegning? Prøv at tage et 

udvalg af europæiske selskaber, og se hvad det er for nogle etiske regler de referer til. Det er en 

interessant test på, hvad man holder uafhængighed op imod. Det er meget få der referer til Code 

of Ethics, de referer til nationale regler. Og hvis jeg er international investor, har jeg så en jordisk 

chance for at forstå de franske uafhængighedsregler eller de europæiske, eller engelske? Jeg har 

en forventning om, hvad jeg vil forvente at se. Men teknisk set ved jeg det ikke. Det synes jeg 

kunne være en interessant kobling på det her. Det her er jo kæmpet igennem, for at styrke 

uafhængigheden. Så det er vel stresstesten i sidste ende.  

 

Mathias: Der må ligge nogle undersøgelser for hvad investor vægter i årsrapporten. Selvfølgelig 

betyder uafhængigheden noget, men jeg tror da hurtigere man kommer ned til nøgletal og 

ledelsens forventninger til fremtiden.  

 

Kristian Koktvedgaard: Jo du kan sige, det går grundlæggende på tilliden. Meget af det her er 

perception independence in appearance. Du kan sige, du er ude i et område hvor det er følelser 

mere end en faktor. Men jeg synes bare det er interessant, hvad det egentlig er for noget 

uafhængighed vi snakker om og referer til. 

 

Christina: Vi snakker om uafhængighed, som om det er noget fælles, det er man enige om. Men 

det er alligevel så nationalt.  

 

Kristian Koktvedgaard: Og det kan være fint, lige at lave en tanke på den krølle, hvad var 

formålet? Det var uafhængighed. Så kan vi jo tage x-antal påtegninger, bare tage Large Cap i 8 

største økonomier, og så se, hvis vi der tager påtegningen der. Det er alligevel en standard, i hvert 

fald på den her del af verden. Forstår vi egentlig det vi læser? Og så vil jeg nok spørge 

revisionsudvalgene, om de nogensinde får nogle spørgsmål på den. Jeg tror de får nogle, men 

ikke særlig mange. Eller om der er nogen der har spurgt ind til det her.  

 

Mathias: Altså tænker du investorerne?  

 

Kristian Koktvedgaard: Ja.  

 

Christina: Det kunne være spændende. Men tak for din tid. 

 

Mathias: Meget givende.  
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Bilag 18: Transskribering af interview, Martin Samuelsen, Revisortilsynet 

Interview foretaget: torsdag d. 8. februar 2018.   

 

Christina: Vi vil høre lidt om hvordan man vil følge op på de nye regler og hvordan vil man 

kontrollere det fremadrettet. Så det var sådan lidt det vi syntes kunne være interessant at høre om, 

og også som du selv siger, I har nogen der tager kontakt til jer og siger "Hvordan skal vi gøre i 

denne her sammenhæng" og så høre om de der lidt gråzoner hvor at selskaberne eller revisorerne 

er i tvivl. Det var det vi syntes kunne være lidt interessant.  

 

Martin Samuelsen: Ja. Jamen det er det også.  

 

Christina: Man kan sige at vores opgave kommer til at tage udgangspunkt i de nye, eller nye og 

nye, men juni 2016 mener jeg den blev implementeret, den nye EU-forordning. Men har fokus på 

den del som sætter en begrænsning til hvad revisor må levere af rådgivningsydelser.  

 

Martin Samuelsen: Ja. Det er hele uafhængighedsdelen?  

 

Mathias: Jo.  

 

Christina: 70%-cappet og forbudsydelserne, som så alligevel er lempet lidt i revisorforordningen. 

Så det er ligesom den del vores opgave kommer til at handle om. Vi har været ude og høre 

revisionsudvalgene eller CFO eller andre regnskabsansvarlige, hvilken betydning de tænker 

reglerne får og hvor de oplever, at der er gråzoner og usikkerhed om hvad man må og ikke må og 

hvordan har man formaliseret det her, hvis man har. Er der lavet godkendelsesprocedure for 

hvordan… 

 

Martin Samuelsen: Altså i virksomhederne?  

 

Mathias: Ja.  

 

Christina: Ja altså skal hver rådgivningsydelse ind over et eller andet organ og godkendes og 

opstiller man nogle kriterier der? Hvad kommer man så til at ligge vægt på, når man skal sige, 

hvad revisor må rådgive om og hvad revisor ikke må rådgive om? Og på den anden side 

revisorerne, der har vi så kun været ude i et revisionshus indtil videre og mangler stadig 3. Men 

også fra deres side, hvilken betydning de her regler kommer til at få for dem. Så det er sådan set 

det. 

 

Martin Samuelsen: Det er spændende. Bliver jeres opgave fortrolig eller hvad?  

 

Mathias: Nej. Det er ikke planen i hvert fald. Vi kommer til at anonymisere alle udvalgene. 

 

Christina: Det er lidt lige meget hvem der har sagt hvad. Altså det er mere tendenserne vi godt 

kunne tænke os at tegne. Som udgangspunkt har vi snakket om, at det kunne være meget 

spændende for alle, at man kan se resultaterne.  

 

Martin Samuelsen: Helt enig.  
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Mathias: Og det er ikke en opgave, hvor vi skal hænge nogen ud, eller sige de her gjorde det helt 

forkert, eller de tog ikke stilling til revisors uafhængighed. Det er ikke sådan en opgave. Det er bare 

at identificere hvordan den rent faktisk har påvirket i virkeligheden og hvordan man har taget 

stilling.  

 

Martin Samuelsen: Der er nogle af de udvalg, de har jo de her kommissorium, hvor jeg synes, i 

hvert fald parkens kommissorium, der mener jeg de har lavet nogle retningslinjer for, hvis det er en 

ydelse der er over et hvis beløb, så skal det godkendes. Så der er nogle forskellige politikker.  

 

Christina: Altså dem vi har været ude til, der er i hvert fald flere af dem der har sådan en politik, 

hvor den siger at alle rådgivningsydelser skal indrapporteres til en CFO eller hvem det nu er. Så 

har man måske bemyndigede nogen nedenunder hvis det er nogle meget mindre opgaver. Hvis 

det så kommer over en vis beløbsstørrelse, så skal revisionsudvalget sidde med det.  

 

Martin Samuelsen: Det er jo faktisk lidt spøjst, fordi man kan sige nogle af de der absolutte 

forbudsydelser, er der ikke beløb på. Altså et eller andet lille crappy regnskab i et eller andet 

Uganda land kan jo mere eller mindre sætte en prop i.  

 

Christina: Jo og mange af PIE-selskaberne har jo enheder, altså virkelig mange steder.  

 

Martin Samuelsen: Ja, det er helt vanvittigt.  

 

Christina: Så skulle kontrollere det der. Og nu har revisorloven så lempet noget, men siger jo 

stadig at man kan godt få de her ydelser leveret af revisor, men der skal dokumenteres at det ikke 

har en stor indvirkning på regnskabet.  

 

Martin Samuelsen: Der er jo stadig nogle absolutte forbud, som man skal iagttage. Men det er 

rigtig nok, at der er noget omkring skattedelen, hvor man har lavet nogle ventiler, noget med 

selvangivelsen eller hvad det er. Jeg er faktisk med til at skrive lovkommentarerne lige i øjeblikket, 

så jeg burde være skarp på det. Men jeg har ikke de bestemte ydelser.  

 

Christina: Der er også meget at holde styr på. 

 

Martin Samuelsen: Jeg har bestemmelserne omkring kontrol. Men der er nogle ventiler i de 

bestemmelser, er det ikke meget på skattedelen?  

 

Christina: Jo.  

 

Martin Samuelsen: At man må hjælpe med at lave selvangivelser eller hvad det er. Er der ikke 

noget med det? 

 

Christina: Jo, og så tror jeg bare man siger, at de her vi har lempet i revisorloven dem må du godt 

lave. Men det skal dokumenteres at det ikke har stor indvirkning på regnskabet eller et eller andet i 

den stil.  

 

Martin Samuelsen: Jeg har en del af revisionsudvalgsdelen. Jeg har også været med til at lave 

Erhvervsstyrelsens vejledning til revisionsudvalgene omkring nogle af de ting her. Så derfor så er 

det ret interessant for os rent faktisk at høre noget omkring, hvad I egentlig sådan, altså ikke fra 

Erhvervsstyrelsen som officiel myndighed, men rent generelt sådan rent fagligt, nogle af jeres 
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resultater. Hvordan tager man det her ude i udvalgene? Det er heller ikke fordi, vi går ikke ind og 

jagter udvalgene. Men det ville være ret spændende for os at se resultaterne. 

 

Christina: Ja, men også bare det der med, om man kommer til at se, at man i højere grad siger, at 

så lader vi bare helt vær med at få vores revisor til det, og så bliver der en meget klar skillevæg. 

Eller vil man bare have sin egen revisor til så meget som muligt, så man lidt tage chancen.  

 

Mathias: Det er lidt den her balancen imellem at man er glad for sin egen revisor, fordi egen 

revisor har det her kendskab til virksomheden, men også den med, at man vil jo heller ikke træde 

forkert. Man vil gerne hele tiden være i compliance.  

 

Christina: Det er lidt forskellige hvilken holdning de har. Det står meget imellem de to. Men der er 

nogen der er meget med, at revisor må gerne lave det hele, eller man vil gerne have revisor til så 

meget. Men det er meget forskellige hvor langt man er i forhold til hvor formaliseret processen er.  

 

Mathias: Men det er også igen set-up’et, om du er et selskab hvor du har nogle mindre enheder 

ude i verden, som kræver noget mere ekstern rådgivning fra revisor, der vil alt andet end lige være 

nogle flere gråzoner der, kontra nogle af de store, som har egen skatteafdelinger, og ikke har lige 

så stort behov for ekstern rådgivning.  

 

Martin Samuelsen: Spændende nok.  

 

Mathias: Men der er helt klart nogle tendenser man kan opsnappe, det kan vi allerede godt sige 

nu.  

 

Christina: Men hvis vi nu skal pege det over til erhvervsstyrelsen, så kunne vi godt tænke os at 

høre hvordan jeres rolle er og har været i det her, med de nye regler der er kommet? 

 

Martin Samuelsen: Man kan sige, som I selv er inde på, så er noget af det pålagt via 

forordningen. Den har en hierarkisk indflydelse. Vi skal følge den kan man sige. Der er ikke noget 

valg. Når vi er en del af EU, så er vi også en del af den her. Så den har vi ligesom fået kastet i 

hovedet ligesom alle andre har. Men der er jo nogle forskellige optioner og sådan nogle ting som 

man kan til og fravælge. Man kan sige, så helt overordnet set, så har Styrelsen, det er jo 

ministrene, regeringen om man vil, har jo lagt sig på en måde hvor vi siger, at vi skal have en så 

lille administrativ byrde som muligt. Det er ligesom det man har gået på. Vi vil have så få byrder 

som muligt og der hvor vi har mulighed for at lette byrder, der skal vi gøre det. Medmindre der er 

noget der stærkt tilsiger noget andet. Det gennemsyrer ligesom lidt vores regelsæt kan man sige. 

Det er også derfor vi har ændret på en lang række områder i forhold til loven omkring PIE-

definitionen osv. Det er jo det her med ligesom at sige, at det skal være så lempeligt som muligt. 

Det har været hoftanken i det her. Det gennemsyrer det hele mere eller mindre. Jeres spørgsmål 

går på hvordan vi har forholdt os til det? 

 

Christina: Ja, og hvad jeres rolle har været? 

 

Martin Samuelsen: Jamen vores rolle er, og har været og vil blive fremadrettet i et væsentligt 

omfang, at vejlede og hjælpe til fortolkningen af nogle af de her forordningsbestemmelser osv., 

samt føre tilsyn hermed. Det som vi oplever, og hvor vi har brugt rigtig mange ressourcer, så er det 

dialogen med revisionshusene bl.a. omkring fortolkningen af de her rådgivningsydelser. Hvad må 

man levere? Og det hænger sammen med, at de store revisionshuse som i den grad er 
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underkastet forordningen, som følge af deres revision af PIE-virksomheder, oplever måske nogle 

lidt divergerende opfattelser i Europa af, hvordan forordningen skal fortolkes og hvordan de her 

bestemmelser skal fortolkes. Hvor meget må man og sådan nogen ting? Så kommer der en 

europæisk enhed og siger, at det mener vi godt vi må her, men så siger en anden europæisk 

enhed, at det mener vi faktisk ikke vi må her. Det er jo den samme bestemmelse som vi læner os 

op ad. Så der har været ret meget frustration, hvis man skal være helt ærlig omkring det. Der har 

været en del frustration omkring fortolkningsmæssige spørgsmål af, hvor langt revisor må gå med 

sin rådgivning. Det er en af årsagerne til også, at der er den her vejledning som Erhvervsstyrelsen 

har lavet omkring revisors levering af tilladte skatteydelser. Den var jo meget omdiskuteret kan 

man sige. Den var relativ lang tid undervejs, fordi den var ikke hammernem at lave, og så har den 

været i høring osv. 

 

Christina: Er det på grund af de forskellige fortolkninger tror du?  

 

Martin Samuelsen: Jamen det var jo nok lidt et spørgsmål omkring, at vi var nødt til at lægge 

følere ud og afsøge lidt, hvordan man ser på det her i andre europæiske lande. Vi er jo en del af 

nogle europæiske regulatoriske netværk. Altså netværk af tilsynsmyndigheder og regulatorer i 

andre europæiske lande. Erhvervsstyrelsen indgår i et samarbejde der hedder CEAOB, som er 

sådan et europæisk tilsyns- og reguleringsnetværk af EU-myndigheder. Og på denne kan man 

sige, at der har været et behov for ligesom at aligne nogle fortolkninger. Altså hvor mener I stregen 

skal være henne, i forhold til hvad kan revisor levere af ydelser osv. 

 

Mathias: Og det er fordi EU-forordningen har krævet fortolkning?  

 

Martin Samuelsen: Det har den krævet, det syntes vi. Det er i hvert fald vores opfattelse af det.  

 

Christina: Og hvad jeg har hørt, så tror jeg også der er meget forskel på, hvordan den er blevet 

oversat, at der er nogle ting der.  

 

Martin Samuelsen: Det er der også. Der var noget med en oversættelse der var forkert, jeg ved 

ikke hvad det var. Der var et eller andet.  

 

Christina: Det er jo helt vildt med sådan lov, hvad det kan få af betydning.  

 

Mathias: Ja, ordlyden i det.  

 

Martin Samuelsen: Den er jo ekstrem politisk. Det er virkelig et klasseeksempel på noget, hvor 

man siger at der er virkelig politik i den. FSR har jo i sagens natur haft meget interesse for den, på 

vegne af deres medlemmer. Individuelt set har de store revisionshuse og deres netværk haft 

ekstrem meget fokus på den. Så har der været nogle andre former for interessenter, altså 

advokater og des lige, der har haft fokus på den, som har trukket i en anden retning.  

 

Christina: Ja fordi det som revisorerne måske så ikke kan få lov til, er jo så noget af det de kan.  

 

Martin Samuelsen: Det kunne så være interessant at lave i andre industrier. Så man kan sige, der 

er jo også kæmpe økonomi i det her. Det er et kæmpe marked. Så selvfølgelig har det en stor 

betydning på mange niveauer. Ud over det, så har vi politisk tænk på det i forhold til det med 

finanskriser og skandaler osv. og undgå det. Man er bekymret for at, lad os nu antage, at der 

kommer en sag om 2-3 år, hvor man henviser til at der har været nogle overvejelser omkring noget 
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uafhængighed osv. Så vil det være en katastrofe. Så politisk er den rigtig højspændt og så er den 

industrielt, altså økonomisk set for branchen er den ekstrem meget i fokus. Det er den ikke bare 

herhjemme, det er den i hele EU, på alle europæiske niveauer. Det gør bare, at presset er massivt. 

Hvis vi skal kigge lidt ind af, så kan man også sige, at man i CEAOB-regi ikke har været super 

udflagende i forhold til at fortolke ensartet og aligne. Jeg ved ikke om det er fordi man ikke vil gå 

først. Der har været lidt en tilbageholdenhed med at aligne synspunkter og holdninger.   

 

Mathias: Men det er måske også fordi den i forvejen er så politisk anspændt, at man vil virkelig 

ikke træde forkert. 

 

Christina: Og jeg tror at det bliver den man referer til, når man siger at det må vi eller det må vi 

ikke med de ting man er i tvivl om.  

 

Mathias: Og allerede i nogle af de charters vi har set fra revisionsudvalgene, så er det 

vejledningen man bruger og udleder direkte parallelt til den. Både inden at den endelige kom, men 

også bare da udkastet var der, altså allerede der. Selvfølgelig var nogle revisionsudvalg længere 

fremme end andre, i forhold til at man gerne vil være ajourført med lovgivningen.  

 

Martin Samuelsen: Alt det vi snakker om nu, der tænker jeg lidt mere i revisionsvirksomheder og 

branche. Hvis vi prøver at ligge os over på revisionsudvalgssiden, så kan jeg godt sidde tilbage og 

tænke, at der må være nogen der har nogle store vanskeligheder i helt reelt at vurdere om revisor 

når han kommer med sit tilbud på en opgave, om den er indenfor eller uden for stregen.  

 

Christina: Også fordi vores indtryk er meget, at selvfølgelig, og det står der også nu, at 

revisionsudvalget skal tage stilling til de her rådgivningsydelser og overvåge og kontrollere. Men 

indtrykket er rigtig meget, at kommer revisor og siger "Det her må jeg gerne", så tror man også på 

det.  

 

Mathias: 99% af gangene, så går man med det revisor siger.  

 

Christina: Så stoler man på dem. Når man spørger ind til, om de tager særskilt stilling til det, selv 

når revisor siger at det må han godt, kan i så have en anden holdning? Så er man enig med 

revisor.  

 

Mathias: Eller f.eks. det krav der er kommet med at udvalgene aktivt skal tage stilling til revisors 

uafhængighed. Når man så spørger lidt ind til det og siger, gør i så det? Det er meget, jamen det 

gør vi, og så kommer de med en uafhængighedsrapport som de læser det igennem. Det er ikke 

det man ligger meget energi i, fordi revisor selv har styr på det. Det er hele et eller andet med, at 

det har revisor styr på. 

 

Christina: Ja, og man når til den konklusion for, at revisor vil jo heller ikke miste sit omdømme.  

 

Martin Samuelsen: Nej men på den anden side, så er der et eller andet form for clash. Revisor 

kan muligvis blive fristet af, at gå langt i sine overvejelser. Hvis nu virksomheden skal have lavet 

en opgave til et højt honorar. Det kan godt være en meget sjov ting, at lave som revisor, hvis man i 

forvejen er monster presset på honoraret. Så man kan jo godt gå ind på og vurdere sin opgave og 

sin uafhængighed med nogle briller, som måske mere tilsiger at det kan nok godt lade sig gøre. 

Det er der hvor revisionsudvalgene har en stor og vigtig opgave i vurderingen. Der bliver det 

spændende i hvert fald at følge med i, om de rent faktisk sætter den prop i. Det der også er 
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interessant, det er også, at Erhvervsstyrelsen har også tilsynsfunktion over for revisionsudvalgene. 

De er jo omfattet af revisorlovens §31 og kan nu blive indbragt for nævnet, fordi de er omfattet af 

§31, og alt hvad der er overtrædelser af revisorloven kan de blive indbragt for. Det er jo klart, at 

kommer der en masse, nu skal jeg passe på hvad jeg siger, men kommer der en masse forskellige 

sager op - hvilket jeg bestemt ikke forventer, men måtte der gøre det, hvor det er, at vi i en 

tilsynssituation har fundet at revisor er gået for langt i sin ydelse til en virksomhed der har været 

genstand for revisionsudvalg, PIE-virksomhed, så er det jo interessant at se på hvad 

revisionsudvalget har haft af rolle ved det her. Har de i det hele taget løbende vurderet? Så der er 

ligesom et sammenhæng imellem de to ting. Revisionsudvalget har en opgave og et ansvar og 

revisor har en opgave og et ansvar. Det er klart, man kan ikke undgå, der er også en vis sympati 

for, at hvis revisor kommer med den ekspertise som revisor har, og fremlægger casen for 

revisionsudvalgets formand, at revisor mener at han klart er inden for stregen, fordi x, y, z. Jeg har 

givet dokumentation her, at jeg har lignende sager her. Så kan man så sige, at så er formanden 

formentlig i god tro osv. Det er ikke fordi vi går ud og svinger hammeren fuldstændig. Men det er et 

interessant perspektiv. 

 

Christina: Det var faktisk også et af vores spørgsmål til lidt senere, fordi vores indtryk er, at 

kommer revisor og fremlægger at det kan jeg godt, så er det det man stoler på. Så hvem har 

ansvaret i sidste ende?  

 

Martin Samuelsen: Men de har jo begge to et ansvar. Der er jo et krav om, at man besætter sine 

udvalg med en vis kompetence. Men mit indtryk er at det svinger lidt, altså bemandingen af 

revisionsudvalgene. Nu har i talt med Large Cap, og der er det nok ikke et perspektiv. Men går 

man længere ned i Cap, så kan man sige, at der er der nogle steder hvor det er meget lokalt 

forankret, hvor det ikke er det som har det højeste fokus. Jeg ved i hvert fald en virksomhed i C25, 

som har et helt sekretariat som varetager revisionsudvalget sekretariatets arbejde. Så der er stor 

forskel, det er bare det jeg prøver at sige.  

 

Christina: Ja så igen, der spiller størrelsen også ind.  

 

Martin Samuelsen: Det tror jeg bestemt den gør.  

 

Christina: Kan du sige sådan, at den her betydning oplever I, at det for får PIE-selskaberne og 

revisorerne? 

 

Martin Samuelsen: Hvad tænker du? 

 

Christina: Jeg tænker sådan, har I haft, som du også siger, at der er mange der har ringet ind og 

sagt, det her er vi i tvivl om. Hvor er det de største udfordringer virker til at ligge?  

 

Martin Samuelsen: Jeg vil ikke sige vi har haft mange henvendelser. Men min forventning er at vi 

får betydelig flere. Vi har haft enkelte. Det som rør sig meget lige nu, det er reglen omkring rotation 

af revisor. Det har vi en del korrespondance om. Det er jo også mega langhåret det her med at gå 

tilbage og kigge på, hvornår man blev valgt som revisor. Den har vi en del snak om, og mødes 

med forskellige omkring det.  

 

Christina: Så det er særligt det. Så det er ikke lige så meget hvad må vi og hvad må vi ikke? 
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Martin Samuelsen: Nej. Det vil jeg sige, det fylder ikke meget lige i øjeblikket. Men det kommer 

det til at gøre fremadrettet. SKAT laver de her bindende svar, det gør vi ikke her. Men vi vil gerne 

hjælpe lidt til om man er indenfor eller uden for stregen, det er jo i alles interesse, fordi det er jo 

langhåret. Det som vi bliver bedt om at vejlede mere i nu, det er det her omkring rotation.  

 

Mathias: Jeg mener at der er en del på Large Cap der skal rotere her i 2020?  

 

Christina: Der er i hvert fald rigtig mange af dem vi har snakket med, hvor at når vi har drøftet lidt 

jamen, hvilken betydning får reglerne for jer? Hvad tænker i? Hvad har I gjort anderledes? Har I 

lavet nogle nye politikker? Så har vi prøvet at forhøre os om, jamen hvad er det så I ligger vægt på 

når I skal sige, at det her må revisor gerne rådgive om og det her må revisor ikke rådgive om? Der 

er en af tingene som også bliver fremhævet, firmarotationen. Der går strategi i den. Altså at hvis vi 

tager dem her ind på den her rådgivningsopgave, jamen så udelukker det. Så på den måde spiller 

firmarotationen også ind i hvad man vælger at lade revisor rådgive om.  

 

Martin Samuelsen: Lige præcis. Det forestiller jeg mig også.  

 

Mathias: Men nogle af de grundlæggende faktorer som selskaberne ligger vægt på når de skal 

beslutte hvad revisor, altså der har været en tendens til, at for 10 år siden der var det husets 

revisor. Man brugte egen revisor til alt, hvor det er jo også lidt det EU-forordningen lidt gør op med 

at man laver en større skillevæg imellem revision og andre ydelser. Det som selskaberne mener 

påvirker valget af rådgivning, det er pris og kvalitet, men så er det også den her, hvis man op til en 

firmarotation, hvem er det der gør hvad? Fordi du har Big 4, og måske kun Big 3. De bruger den 

ene i forvejen, hvis de så bruger den anden til en forbudsydelse inden for de, jeg mener der er? 

 

Christina: Så er der faktisk kun 1 tilbage. Det er noget man kan høre, det betyder meget. Det er jo 

klart, fordi det betyder meget, fordi det gør jo hvem de kan vælge. 

 

Mathias: Fordi hvis der kun er et revisionshus til at lave lovpligtig revision, så kan de alt andet end 

lige sætte prisen lidt anderledes. Så den her konkurrenceforvridning har selskaberne også set.  

 

Martin Samuelsen: Det er også mit indtryk, at de er meget opmærksomme på det der. De er 

meget opmærksomme på, at de kan via deres opgaveallokering sætte en bremse for at 

vedkommende kan blive revisor. Det tror jeg sådan set også at revisionshusene er opmærksomme 

på.  

 

Mathias: Det er de også.  

 

Martin Samuelsen: De er jo godt bevidste om, at hvis de siger ja tak til en opgave til et eller andet.  

 

Christina: Ja så udelukker det måske, at man så kan blive valgt som revisor.  

 

Martin Samuelsen: Der har også været nogen, der har sagt noget med, jamen hvad er egentlig 

sjovest ikke? Vil man hellere ud og hive de der rådgivningsopgaver hjem, og så bare væk med 

revision.  

 

Christina: Jeg skulle også til at sige, hvad er jeres indtryk der? Fordi man kan tydeligt se, altså 

også fra undervisning, at den der rådgivningsandel den er bare stigende.  
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Mathias: Vi var inde og se PwC's vækst i rådgivning for 2016 tror jeg, at de havde vækstet over 

40% på rådgivning, og revision var faldet 10%. Man kan godt se hvor det bærer hen. Så på den 

måde giver EU-forordningen god mening, at man prøver lidt at skille tingene ad, så man lige 

pludselig ikke ender op med at revisor bliver super afhængig af de her rådgivningsydelser, fordi at 

det er måske der man tjener nogle bedre penge end ved den lovpligtige revision.  

 

Martin Samuelsen: Der er også noget risiko element i det måske. Altså det med at signe på en 

C25-virksomhed, det er jo ikke uden risiko. Hvis økonomien ovenikøbet ikke følger helt med, så 

kan det være mere attraktivt at sidde og lave consulting.  

 

Christina: Er det en tendens I også godt kan fornemme?  

 

Martin Samuelsen: Det er i hvert fald, jeg ved ikke om vi kan fornemme det, altså jeg syntes 

stadig jeg fornemmer, at man gerne vil de store PIE-virksomheder revisionsmæssigt. Jeg 

fornemmer stadig at der er en masse prestige i at være revisor på de store. Nu nævner du PwC, 

og PwC er gået ud offentligt og sagt, at de er altså et revisionshus, en revisionsvirksomhed. Det 

syntes jeg, helt uden for styrelsen i personligt regi meget sympatisk, altså de er revisorer. Det er 

det som de gerne vil være kendt for at være. De vil ikke være et rådgivningsrevisionshus, de vil 

være et revisions- og rådgivningshus. Det er så min egen analyse. Hvorimod jeg har en 

fornemmelse af, at man måske begynder at overveje nogle lidt anderledes prioriteringer andre 

steder måske. Jeg ved ikke om det holder vand. Men jeg fornemmer stadig, at der er kampvalg 

nogle gange om de helt store. Der er noget prestige i det og det kaster måske også noget 

internationalt set osv. Jeg tror også hvis du kigger sådan revisorer på de helt store. Det har 

ekstremt stor betydning for netværket globalt. Så jeg tror stadigvæk, og min egen analyse at det 

stadig er attraktivt at være revisor på de store.  

 

Mathias: Men der er også en helt klar tendens til, at den generalforsamlingsvalgte revisor får 

ligesom, vi kan ikke sige det er den og den ydelse de får, men der er nogle ydelser i forhold til 

regnskabsaflæggelsen og revidering af regnskab, at så er det dem der kommer på 

rådgivningsydelsen, fordi at de i forvejen sidder med skatteberegning og selvangivelser og sådan 

nogle ting. Lige så snart man så kommer ud over det, altså ud over den kendskabsfaktorer, jamen 

så er man ikke bange for at ligge den ud til nogle andre.  

 

Martin Samuelsen: Man kan sige hvis der er 100 i en rådgivningsydelse, så kan det godt være at 

GF-valgt revisor kan tage halvdelen af dem, og så lever han eller hun måske med at resten går til 

nogle andre. Hvis der så oven i købet er noget revisionshonorar plus at der måske på globalt plan 

er en masse særopgaver også. Der er jo nogen af de virksomheder vi taler om her, der er det jo 

ikke engang nødvendigvis sikkert at det danske marked er det største. Så kan der være klart større 

honorar at hente i US eller andre steder.  

 

Mathias: Men der hvor der er risiko, der hvor der er risiko for at man træder forkert eller bevæger 

sig i en gråzone, der er man ikke bleg for at lave, altså vi har hørt nogen der har lavet clean-cut og 

sagt, at skatterådgivning det ligger vi ud til en anden revisor. Men lige så snart der er risiko, så 

ligger man det ud, fordi man ikke vil træde forkert i revisionsudvalgene.  

 

Martin Samuelsen: Det er jo et valg, det er syntes jeg er sympatisk nok, at de vil ikke løbe nogle 

chancer overhovedet. Det virker da også som en okay fornuftig tilgang. Det er måske lidt dyre 

måde at gøre det på, hvis man virkelig køre safe-safe. Men på den anden side, så har jeg også 

indtryk af, at markedet for de her rådgivningsydelser er indrettet på en sådan måde, så man jo 



171 | S i d e   B I L A G  

 

 
 

også byder. Altså er der en given skatteopgave, så indhenter man vel forhåbentligt flere i 

udbuddet.  

 

Mathias: Det er spændende at høre om det så også er noget der påvirker revisorerne, at lige 

præcis vi siger, at hvis man vælger en eller anden rådgivningsydelse som udelukker revisionen 

eller omvendt, om det er noget der påvirker, om man vil byde på en opgave eller ej.  

 

Martin Samuelsen: Nogle af de store huse kører meget det her koncept med at sige, bid-to-

participate eller bid-to-win, altså byd for at vinde eller byd for bare at være med og vise flaget. Det 

er muligt, at der er den her bid-to-participate som er mere. Jeg ved ikke om drejning går i retningen 

af det mere, end når man så ligger sit bud, at man næsten på forhånd ved, at det bliver nok ikke 

revisionsdelen, men nu er jeg så meget i scope, fedtet ind i det, så nu kan jeg til gengæld byde ind 

på nogle stærke rådgivningsopgaver. Det kan godt være en strategi og taktik man vælger. Om det 

så er noget, det ved jeg ikke. Der er de her 2 koncepter. 

 

Christina: Men ja firmarotation er den helt store udfordring lige nu. 

 

Martin Samuelsen: Det er nu at det er topic, ja. Altså ikke fordi vi er lagt ned af spørgsmål. Men 

det er i hvert fald det som betyder noget nu. Det hænger måske også sammen med, at de 

regnskaber som kommer nu, der er der jo i artikel 10 krav omkring anførsel af GF-valgt dato. Altså 

hvornår blev du valgt. Det var der ikke sidste år. Det er et krav der kommer nu, med de regnskaber 

der kommer nu. Hvis i prøver at trække Novo’s regnskab som blev offentliggjort i tirsdags og nogle 

af de andres regnskaber, så kan i se at revisor skriver at de er blevet valgt i 19xx. 

 

Christina: For at det er nemmere og. 

 

Martin Samuelsen: Det er et krav. Nu skal man i påtegningen for PIE-virksomheder skrive hvornår 

man er valgt. Det har født nogle spørgsmål til os, omkring hvad man egentlig skal skrive. Fordi at vi 

blev valgt der, og så blev vi genvalgt der osv.  

 

Christina: Ja det giver lidt udfordringer. Hvis du skal sige, om I har haft nogle ydelser, det er nok 

primært skatterådgivning og vurderingsydelser, hvis der måske har været noget tvivl om, hvis man 

skal sige nogle rådgivningsydelser hvor der har været tvivl?  

 

Martin Samuelsen: Det er ikke mig der har siddet så meget med den her del. Jeg ved faktisk ikke 

helt hvad der har været, men jeg har ligesom fornemmet at der har været en del henvendelser 

omkring altså om det var ok eller ikke ok, nu kan vi jo ikke sådan give grønt lys, men vi kan sige 

hvordan vi ligesom fortolker tingene. Jeg mener der har været lidt omkring. 

 

Mathias: Men f.eks. med firmarotation, har I så kunne fortolke det med ro i sindet eller har man 

skulle spørge nogen andre?  

 

Martin Samuelsen: Nej, jeg syntes vi har, ej det syntes jeg vi har gjort meget godt selv. Men der 

hvor vi har brugt vores EU-netværk, det har været noget med hvordan ting de skulle præsenteres i 

påtegningen, altså fortolkning af artikel 10, omkring påtegningen. Der har vi spurgt og deltaget i en 

mængde drøftelser med andre europæiske landes myndigheder og sagt, hvordan mener i at 

revisor skal formulere det her afsnit omkring sit valg. Skal der stå hvert år vedkommende er valgt, 

eller kan man godt skrive summarisk og sige, vi er valgt i 99' og så er vi blevet genvalgt frem til og 

med osv. Vi har også haft en del drøftelser med vores EU-kollegaer omkring det her med 
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påtegningen, informationer omkring levering af ikkerevisionsydelser, hvordan skal det 

præsenteres, kan man henvise til noten omkring honorar og kan man ikke, og hvis man henviser til 

den note der er i regnskabet omkring hvordan honoraret har fordelt sig, og hvor specificeret skal 

det være. Alle sådan nogen ting har vi talt en del med vores EU-kollegaer om.  

 

Christina: Vi snakkede faktisk også om det der, med f.eks. 70%-kravet er det noget man 

præsenterer, at nu ligger vi sådan og sådan på fordelingen i forhold til honorar? Der er jo den der 

opdeling med honorar, men hvad tager man med og hvad indgår? 

 

Martin Samuelsen: De regnskabsmæssige regler der er omkring revisors præsentation af 

honorarnoten osv. er de tilstrækkeligt dækkende i forhold til artikels 10 krav omkring præsentation 

af det. Der har været en del debat omkring det.  

 

Mathias: Men også fordi, at hvis du tager den lovpligtige revision, og så har du andre erklæringer 

med sikkerhed, skat og moms og andre ydelser. Så kan man ikke ud fra de 4 kasser beregne 

rådgivningsandelen i forhold til 70%-kravet. Fordi der i den der andre erklæringer med sikkerhed, 

der er både lovpligtige erklæringer med sikkerhed og ikke lovpligtige erklæringer med sikkerhed. 

Og det er kun de lovpligtige som der ikke skal med. Så f.eks. fra investors side, hvis man skulle 

dykke ned i årsrapporten og vurdere det her, om det er noget der truer revisors uafhængighed, så 

kan man det faktisk ikke, fordi man ikke ved hvad de tal indeholder.  

 

Martin Samuelsen: Nej, men jeg er heller ikke sikker på, at der er et krav om, at 70%-reglen skal 

kunne fortolkes. Men det der er et krav om, at det er artikel 10 omkring det der med at man skal 

præsentere hvad man har leveret af ydelser af ikkerevisionsmæssig karakter.  

 

Mathias: Altså vi gjorde det at vi trak alle årsrapporter ned for Large Cap 40, og tog de 4 kasser 

der, og beregnede en tilnærmelsesvis rådgivningsandel, og så sorterede vi så fra og tog dem med 

mest rådgivning og de underskrivende revisorer.  

 

Martin Samuelsen: Den der "Angiv eventuelle ydelser i tillæg til revision som blev udført", den der 

2.G, det er den som at vi har haft en del drøftelser omkring. 

 

Christina: Ja hvor meget man skal oplyse? 

 

Martin Samuelsen: Hvor meget skal der med osv. Har I set revisionsteknisk udvalg under FSR, 

de har lavet en udtalelse? 

 

Christina: Nej det tror jeg faktisk ikke. 

 

Martin Samuelsen: Hvor de går ind og fortolker direkte på og siger, hvordan kan man præsentere 

det her i årsregnskabet, hvad skal man skrive som revisor. Jeg kan sende den til jer på en mail? 

 

Christina: Det må du gerne hvis du har mulighed for det. Men jeg tænker også, at nu begynder 

der også at komme nogle årsrapporter. Og der kunne det være meget sjovt at se hvordan de 

vælger at vise det, hvordan man har fortolket det. Noget af det vi også gerne vil høre, det var hvilke 

udfordringer I har haft? Der tænker vi særligt i forhold til fortolkningen af det. Det var noget af det vi 

snakkede om. Altså hvilke udfordringer føler I at der har været? 
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Martin Samuelsen: Altså fra lovgivers side, der har der, jeg tror ikke det er nogen hemmelighed at 

vi har haft nogle udfordringer i forhold til at fortolke på det, og finde ud af hvor vi skal ligge niveauet 

henne. Hvordan skal fortolkningen være.  

 

Mathias: Føler I jer godt udrustet til at gå ud og føre kontrol på den nye lovgivning? 

 

Martin Samuelsen: Ja, det syntes jeg sådan. Det syntes jeg. Men det er klart, at vi skal også lige 

løbe det i gang. Vi har også nogle interne dage, faktisk i den her måned, hvor vi lige skal lidt 

tættere på at aligne hinanden i forhold til hvor vi skal ligge niveauet henne. Men vi kommer jo ikke 

til at, og det har vi også meldt ud officielt mere eller mindre, halv officielt. Altså vi kommer ikke ud 

nu og går meget hårdt til værks.  Folk skal lige have lov til at finde ud af hvordan man lige håndtere 

det her. Men det er klart, at er der åbenbare overtrædelser, det kan vi selvfølgelig ikke se igennem 

fingre med. Men vi går til opgaven med en pragmatisme. 

 

Christina: Bliver det enkeltsager eller laver man nogle generelle kontroller? 

 

Martin Samuelsen: Jamen altså begge dele. Det vi gør, og det har vi altid gjort og fortsætter med 

at gøre, vi kigger dels på firmaniveau og så siger, hvordan er politikkerne og procedurerne skruet 

sammen på firmaniveau i forhold til, altså sådan noget som konsultationer, 

uafhængighedskonsultationer. Og så kigger vi på enkeltsagsniveau og siger, hvad har revisor 

egentlig konkret i sagen leveret af ydelser, og er de inden for stregen. Så vi tester både på 

sagsniveau og på virksomhedsniveau.  

 

Mathias: Det er mest på revisorsiden ikke også? Det er ikke så meget I kommer ud til 

revisionsudvalgene og kontrollerer dem vel?  

 

Martin Samuelsen: Nej. Revisionsudvalgene lige nu, er sådan lidt mere passivt tilsyn.  

 

Mathias: Så det skal være noget der trigger, hvis revisor har leveret et eller andet som 

vedkommende ikke måtte, som der så gør at I går ned til revisionsudvalgene? 

 

Martin Samuelsen: Det kunne være en vej ja. Men altså, ja lige nu er det sådan lidt mere et 

passivt tilsyn, altså hvis der måtte være forhold der opstår, så kan vi drøfte det. Men det er ikke 

sådan at vi foretager uanmeldte besøg osv. Men det er jo aldrig til at vide hvad der kommer til at 

ske. Det kan sagtens være at vi indtager en anden tilsynsapproach på sigt, hvor vi laver mere test 

af det.  

 

Christina: Ja, og er der leveret en direkte forbudsydelse eller overstiger man 70%-kravet, det må 

være sådan nogle ting I kan kontrollere på. 

 

Martin Samuelsen: Jamen altså, det er klart at bliver vi opmærksomme på nogle 

uafhængighedsforhold i PIE's, hvor vi syntes at et udvalg åbenlyst burde have sagt nej tak, så kan 

der være et argument og kigge i den del også.  

 

Christina: Noget af det vi også snakkede om var, hvordan man kommer til at kontrollere de der 

ydelser som er lempet i revisorloven, som siger at I gerne må lave dem, men de her betingelser 

skal være opfyldt, f.eks. at det ikke må have stor indvirkning. Hvordan kan man ligesom kontrollere 

og følge op på dem? Er det at man kigger i revisors dokumentation og ser om revisor tilstrækkeligt 

har dokumenteret at vedkommende har vurderet at det ikke kommer til at have indvirkning? 
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Martin Samuelsen: Vi starter med at kigge på revisors fil, og siger hvad har revisor gjort for at 

tage stilling til det her og hvordan er det dokumenteret? Der kigger vi selvfølgelig også på, hvad 

virksomheden har etableret af politikker på området og har revisor fulgt disse? Med andre ord, 

altså hvis man i EY siger, at så snart en ydelse overstiger x-kroner så skal den forelægges partner-

x til konsultation. Har revisor gjort det -  ja eller nej? Så graver vi lidt igennem det stille og roligt. Er 

den interne politik overholdt - ja eller nej? Når den så er overholdt, hvad er substansen af ydelsen 

så? Er den inden for stregen eller har den både på firmaniveau og revisorniveau kikset og hvad 

ligger der af dokumentation her osv. Så der er forskellige steps i det.  

 

Christina: Har I haft nogle oplysningskampagner, for bl.a. bestyrelser eller revisionskomite hvor I 

har kunne drøfte disse ting i forum?  

 

Martin Samuelsen: Nej, men vi holder et gå-hjem-møde d. 27 februar hvor jeg selv vil holde et 

oplæg.  

 

Mathias: Men en anden ting. Det der faktisk også er sjovt, det er det her med, at for 10 år siden 

havde man sin husrevisor, og man trak meget på den her husrevisor. Hvor at i dag, der er man 

ikke bange for at kigge andre veje. Det har også ført til, at man faktisk inden EU-forordningen kom, 

havde en intern proxy på 1:1. Der var faktisk rigtig mange som havde den her 1:1 regel. Så man 

kun måtte have 100% rådgivning i forhold til revisionshonoraret. Så den der tankegang, fra EU's 

side, at man skulle styrke revisors uafhængighed, fordi at der alt andet end lige, hvis revisor har 

rigtig meget rådgivning kunne trues af advokering eller egenkontrol. Så den her tankegang havde 

mange af selskaberne faktisk i forvejen. Så man havde den der med, at man skulle gå det igennem 

som revisor har leveret. Hvor mange af dem bare har skulle formalisere det lidt mere, i forhold til 

den nye EU-forordning, fordi man allerede havde taget en del stilling og havde interne politikker og 

procedure for hvor meget revisor måtte levere af ikkerevisionsydelser. Det er der faktisk en del der 

har haft.  

 

Christina: Ja, der er overraskende mange. Men det er jo også de store selskaber kan man sige. 

 

Martin Samuelsen: Har I et indtryk af, at der er stor forskel på selskaberne? 

 

Christina: Det er der. Når vi har været ude, så er der altså nogen hvor de skal til at overveje og de 

vil gøre sådan og sådan, og så er der andre der har gjort sådan og sådan.  

 

Mathias: Der har måske været en håndfuld som har haft en pre-approval guidance til, 

forhåndsgodkendelse af revisors levering af ikkerevisionsydelser, hvor at der har også været 

tilfælde hvor man ikke har vidst at der var noget som hed 70%-kravet. Så på den måde har der 

virkelig været forskel i, hvor meget man har arbejdet med EU-forordningen allerede.  

 

Martin Samuelsen: Ja okay, spændende.  

 

Christina: Tænker du fra lovgivers side generelt, at EU-forordningen får nogle utilsigtede 

konsekvenser, eller uhensigtsmæssige konsekvenser, som man måske ikke lige havde tænkt på? 

 

Martin Samuelsen: På rådgivningen og uafhængighedsdelen? 

 

Christina: Ja. 
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Mathias: Også lige så meget firmarotationen.  

 

Martin Samuelsen: Nej, ikke sådan lige fra hoften af. Men man kan sige, at der jo er rigtige 

mange informationer lige pludselig som revisor skal være opmærksomme på at give, dels i 

protokol og påtegningen osv. Hvor meget value de oplysninger skaber præcist, den er også svær 

at gennemskue. Nu sidder I og laver hovedopgave om det her, men der er jo også hovedopgaver 

omkring key-audit-matters og om det overhovedet er noget man kan bruge. Der er alle mulige 

situationer. Artikel 11 omkring revisionsprotokollatet, alt det crap som skal være med nu. Det er 

helt vildt så meget crap der skal med nu. Nu skal jeg passe på med hvad jeg siger, men altså 

spørgsmålet er hvor meget af det der rent faktisk skaber value for den øverste ledelse. Risikoen er 

jo altid, at man kommer til at fjerne fokus, fra det der virkelig betyder noget.  

 

Christina: Ja fordi der er så meget man skal tage stilling til og formaliseringer osv.  

 

Mathias: Men det er jo også fordi, at alle de krav fra EU's side, det er jo for at styrke revisors 

uafhængighed, og uafhængighed globalt set er jo bare en fluffy størrelse. Hvis man så dykker ned i 

forskellige årsrapporter nationalt, og ser på hvilke referencer man har på uafhængighed. Er det så 

de etiske retningslinjer i DK eller nogle franske nationale regler. Altså er det gennemsigtigt for 

investor at tage stilling til revisors uafhængighed? Altså er det rent faktisk noget der går ind og 

styrker revisors uafhængighed?  

 

Martin Samuelsen: Enig. Og noget af det i kan tage med også, nogle af de møder hvor jeg har 

været repræsentant for styrelsen, hvor der har været store investorer med, altså ATP-alike 

investor. Det de siger, når de bliver spurgt af os til, hvad er det helt præcist de fokusere på ved 

revisor? Så siger de, at der er en ting som er helt centralt. Det er den professionelle skepsis, altså 

revisors professionelle skepsis, er det vi har klart fokus på. Det er ligesom det vi køber. Det er 

hans professionelle skepsis i forhold til regnskabsmæssige skøn og alt det her. Det er selvfølgelig 

også klart, at hvis du ikke er independent, så kan du ikke udvise professionel skepsis. Det er 

sådan helt centralt. Altså den der professionelle skepsis, er helt centralt for regnskabsbrugerne. 

 

Mathias: Men det er også det med, at man før i tiden har det været revisors uafhængighed og det 

er revisor som skal sikre sin egen uafhængighed, hvor i dag, der skal revisionsudvalget også være 

med inde over til at tage stilling til revisors uafhængighed og være med til at sikre den. Den 

stillingtagende, bliver den virkelig udført i virkeligheden og er det rent faktisk noget som investor 

som f.eks. ATP, mener som værende en styrkelse af revisors uafhængighed.  

 

 

Christina: Okay. Men I føler Jer klar til det? Er der klarhed fra jeres side, omkring hvad man skal 

kontrollere efter? 

 

Martin Samuelsen: Ja, altså. Det syntes jeg, jeg syntes vi er okay klædt på. Men der kommer 

givetvis til at være nogle drøftelser. Men det er vi jo altid haft. Altså independence og 

uafhængighed, det er bare et område som har fokus.  

 

Mathias: Men også det med at det er ny lovgivning, så det er at gå ind til tingene med en 

pragmatisme. Man skal lige finde et leje i det hele. 
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Martin Samuelsen: Vi har altid siddet løbende med uafhængighedscases, som er opstået i 

forbindelse med en kontrol.  

 

Christina: Ja, og der bliver det også en konkret vurdering og hvad er oplysninger lige i den sag 

 

Martin Samuelsen: Det er det meget. Det kan tage lang tid for os at gennemlæse aftalebreve og 

kontrakter og vurdere, om det var okay. Noget af det er monster komplekst. Også selve ydelsen. Vi 

kan nogen gange godt, når vi kigger på det og tænker, hvad er det lige helt præcist der er blevet 

leveret her, og hvornår og hvor meget har man været med? Og så kan man nogen gange tænke, 

at det må også være svært for de der risk-partnere at have samme overvejelse og det er endda 

autoriserede revisorer med mange års erfaringer. Og hvad så med revisionsudvalgene, dem som 

har det som bibeskæftigelse. Når de får trukket sådan en 100 siders kontrakt i hånden om det skal 

godkendes.  

 

Mathias: Vores indtryk er også, at det ikke er typen af rådgivningsydelser der bliver diskuteret. Det 

er meget få sager, hvor det lige har været oppe og vende i revisionsudvalget. Det er mere 

beløbsmæssigt, 70%-kravet, som man har fokus på. 

 

Christina: Det er også klart. Fordi det er der hvor man kan opstille nogle regler hvor man kan sige, 

er det over det her, så skal det til godkendelse.  

 

Martin Samuelsen: Ja men igen. Det bliver en spøjs sondring. Selve forbuddet er jo alt, så er en 

ydelse til 100.000 noget rigtig rod, hvis de laver den.  

 

Mathias: Sådan rent interesse, ikke fordi det kommer med i opgaven, men hvor meget skal der til 

før man indbringer et revisionsudvalg for revisornævnet, hvor meget skal man gøre og træde 

forkert? Kan man sige, at hvis udvalget gør det og det, så vil de blive indbragt eller sanktioneret?  

 

Martin Samuelsen: Nej. Det er meget svært at give en guidance på. Også fordi, at det er jo ikke 

noget vi har brugt tid på endnu.  

 

Christina: Nej det er også noget nyt.  

 

Martin Samuelsen: Det er nyt, at de er direkte sanktionærbare. Så det er svært at svare på, rigtig 

svært. Men generelt er det således, at en overtrædelse skal jo være grov, før at vi indbringer for 

revisornævnet.  

 

Mathias: Jeg mener også det er sjældent at revisorerne bliver, sanktioneret gør de nogen gange, 

men at man ligefrem får frataget sin bemyndigelse.  

 

Martin Samuelsen: Nej frakendelser? Det er meget sjældent.  

 

Christina: Men det er også blevet lavet meget om nu, ikke?  

 

Martin Samuelsen: Jo der er lavet en del om på sanktionsniveau og bødeforlæg. Hele det system 

er blevet justeret.  

 

Christina: Når vi skal ikke tage mere af din tid. Det var spændende lige at høre det fra jeres side 

også. 
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Bilag 19: Transskribering af interview, RU-medlem 1 

Interview foretaget: onsdag d. 3. januar 2018.  

 

Christina: Vi kommer begge fra CBS, og læser cand.merc.aud. på vores 4. semester, så vi er 

snart ved at være færdige med kandidaten, og skal aflevere vores opgave i midten af maj. 

Formålet med vores opgave, er at se hvordan den nye EU-forordning, gældende fra juni 2016, ift. 

begrænsningen af revisors levering af rådgivningsydelser, f.eks. 70%-CAP’et og specifikke 

forbudsydelser, kommer til at spille sig ud i praksis. Opgaven kommer til at se på de 

begrænsninger, der er kommet til revisors levering af rådgivningsydelser. Vi vil undersøge, om 

reglerne har nogen betydning for revisorerne, og på den anden side PIE-selskaberne, og prøve at 

komme ud og få et praktisk indblik i om det overhovedet er noget der betyder noget. Har 

selskaberne lavet noget om? Og derudover vil vi prøve at undersøge, hvad det så er man lægger 

vægt på, når man skal vælge hvad selskaber vil have rådgive om, og ikke rådgive om, og hvilke 

faktorer der spiller ind, når revisor siger hvad han/hun vil rådgive om? Det er jo også det med, at 

det er noget nyt, så der er jo ikke en rigtig eller forkert måde at gøre det på. Vi skal bare se, 

hvordan er det man arbejder med det i praksis. 

 

Mathias: Ja, og vi vil stille nogle åbne spørgsmål, hvor du bare skal svare det, der lige falder dig 

ind, og så håber vi det er okay at vi optager det. Vi anonymiserer dit navn, så du fremtræder 

anonymt i opgaven. Og hvis du har spørgsmål, må du endelig bare spørge. Først og fremmest vil 

vi gerne høre, om I har drøftet den nye EU-forordning ift. begrænsningen af revisors levering af 

rådgivningsydelser?  

 

RU-medlem 1: Jamen, lad os bare starte. Ja, vi har drøftet det i revisionskomiteen. Jeg er jo både 

med i revisionskomiteen i virksomhed Z, og vi etablerede revisionskomiteen i virksomhed Y, som 

også er lavet med mig. Og så er virksomhed X noteret, så de har selvfølgelig et krav. De 2 andre 

er ikke noteret, men de har altså. Og hvorfor laver man så revisionskomiteen, når det ikke er 

nødvendigt eller et lovkrav? Her kan man jo starte. Det gør man jo kun fordi man tror på, at det har 

en værdi.  

 

Christina: Ja, lige præcis.  

 

RU-medlem 1: Og den værdi den har, er netop et diskussionsforum. Hvis man kun gør det fordi 

man skal, så skal man til at finde ud af hvad charteren er, og alle de opgaver man nu en gang har i 

sådan en revisionskomite. Men jeg kommer jo fra at være CFO. Jeg var CFO oprindeligt. Så jeg 

har en regnskabsteknisk baggrund.  

 

Mathias: Ja, okay. Ja, cand.merc.aud., ikke?  

 

RU-medlem 1: Jo. Der er så et hav af andre tilfælde, hvor man rådgiver omkring noget, som man 

så også selv reviderer, og selv hvis de er uenige, så bliver de enige. Så pointen med dette er, at 

jeg har stor tiltro til, at man skal have noget råderum til at diskutere disse ting. Og det er klart, at 

det skal du jo i bestyrelsen, fordi bestyrelsen i sidste ende skal tage beslutningen om, om det er 

noget man vil eller ikke vil. Og nu kan jeg ikke huske den her case med virksomhed X - om 

bestyrelsen var holdt opdateret eller ej, men de var jo under alle omstændigheder ansvarlige for 

governance. Og det er dem der har ansvaret for at udpege eller i hvert fald anbefale revisorerne til 

aktionærerne, og det er jo dybest set der, at du får dem valgt. Så de har ansvaret for den del.  Det 

man så ikke tænkte over dengang, var at man fik al rådgivningen fra samme revisor eller satte man 
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ikke en governance regel? Det kunne du jo bare gøre, for hvorfor behøver man lovgivning for det 

her? Så hvis vi kigger på virksomhed Y og vi kigger på virksomhed Z, som ikke er påtvunget det - 

hvorfor vil vi så have Audit Comittee hvis det ikke er et krav? Jamen, det har altid været krav. Det 

har altid været et krav. Det har bare ikke været formaliseret. Kravet er præcist det samme. Du skal 

forholde dig til de her ting. Du skal forholde dig til om governance i en virksomhed er okay eller 

ikke er okay. Og så er der så nogle som siger, at en måde at forholde sig til de her ting på, er at 

lave en komité. Hvor vi så laver en revisionskomite, hvor man kan diskutere det her mere i dybden, 

fordi på de her 5-6 møder der er om året, er der alle mulige andre ting på. Derfor er komiteer 

generelt blevet langt mere brugt.  

 

Christina: Ja, jeg tænker at der er flere forskellige grene af det. Både audit, og.  

 

RU-medlem 1: Ja, det er der. Der er nominating comittee - hvem skal være den næste CEO, det 

næste medlem af bestyrelsen. I Sverige og andre lande har man nominating comittees for 

aktionærerne og ikke board members. Så det er klart, at det er for at man får nogle muligheder for 

at diskutere. Nogle af de komitéer er lovgivningsbestemt, som f.eks. revisionskomitéen. Andre er 

ikke. Men det har sat gang i, om ikke man bør kigge på det her risk område. Så der er flere der har 

audit og risk under et. Så er der nogle der har transactionel risk og så har de audit i en anden. Så 

samspillet mellem transactions, altså store transaktioner, f.eks. kan det være opkøb. Det kan være 

store kontrakter man indgår, eller køb eller salg. Når man så ser på risikobilledet for virksomheden 

op imod en revisionskomité, så ligger det nogle gange i den ene eller den anden ende alt efter 

hvad det lige er. Pointen er bare at sige, at der ikke er noget nyt i hvad vores ansvar er. Vores 

ansvar har jo også været: "Det kan da ikke være en god ide, at det er de samme der rådgiver, som 

også tjekker". Det har jo aldrig været en god ide.  

 

Christina: Nej, det er bare svært. Der er en trussel for egenkontrol.  

 

RU-medlem 1: Nu kommer der så nogle regler, og hvorfor kommer de så? Fordi vi åbenbart ikke 

kan finde ud af det alligevel. Det er jo lidt det samme som med kvindekvoter. I DK har vi stadig kun 

anbefalinger og intentions, fremfor at have kvoter. Men det er jo også fair nok. Men det hele 

kommer tilbage til, om du tror på at det giver værdi, at have diversitet eller tror du ikke på det. Der 

er jo ikke nogen der kan tvinge dig til at diversitet er godt. Så hvis du tror på det, så skal du også 

som bestyrelse agere på det. Så behøver du ikke nogen kvoter. Så dem der ikke flytter sig, er dem 

der ikke tror på det. Og det tager altså noget tid at lave om på. Men det er lidt det samme med det 

her område. Altså du kan jo stadig lave en revisionskomité. Men jeg tror stadigvæk ikke på det. 

Men okay, hvad betyder det så? Det er da billigere. Det kan du godt se. Den samme person, 

kender alt til os. Kommer fra PwC, super dygtig skatteafdeling. Hvorfor i alverden skulle vi til at 

starte forfra med en ny fra KMPG? Og de fatter ikke en brik. Det tager tid, osv.  

 

Christina: Ja, der er noget kendskab.  

 

RU-medlem 1: Og hvorfor skulle vi gøre det? Det er der ikke nogen fornuft om. Hvis management 

team, er et management team der bare ikke gider at have det her bøvl, så prøver de at stille det 

her argument. Hvis du så sidder i bestyrelsen kun med dem, så får du ikke lige tid, og så har du 

travlt, og tænker - så kigger vi på det til næste år, og så kører vi videre. Der kommer lovgivningen 

så og siger, jamen det her går ikke mere, for det er ikke kun jeres penge. Det er ikke kun jeres 

penge, det er ikke kun aktionærernes penge.  

 

Mathias: Det er vel en generel troværdighed i branchen? 
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RU-medlem 1: Bankerne, pensionsproblemstillinger for medarbejdere, stakeholders, osv. Derfor 

så tager man ansvar og det syntes jeg er fornuftigt. Men jeg hader det, hvis jeg skal være helt 

ærlig.  

 

Christina: Ja, okay.  

 

RU-medlem 1: Jeg kan ikke forstå, at det skal være så formaliseret og nødvendigt. Men det er 

sådan det er.  

 

Christina: Så I har diskuteret det?  

 

RU-medlem 1: Så ja, vi har diskuteret det. Og vi diskuterede det så meget, at vi har lavet de her 

komitéer til det. Og det man så rent konkret gør, eller det vi gør, det er at vi får en rapportering fra 

revisorerne, 1-2 gange om året. De får og vi får. Så vi får alle landene til at sende ind til os - hvad 

har vi brugt af rådgivning, fordi selvom nogle virksomheder er meget centralt styret, så sker det 

altså, at de har alt muligt rådgivning liggende derude.  

 

Christina: Ja, jeg tænker også, at der er mange at holde styr på. 

 

RU-medlem 1: For XX, er der jo massere derude, men tager du virksomhed X eller Y, som jeg 

sidder i bestyrelsen i, så er der jo enheder, lidt færre end der er i denne virksomhed, men du kan 

stadig have en CFO der går ud og tager hjælp på et eller andet, så de skal rapportere ind til os. 

Hvad de får fra KPMG og fra andre.  

 

Christina: Er det alle rådgivningsydelser?  

 

RU-medlem 1: Ja, det kommer vi til lige om lidt. Og så rapporterer KPMG også hvad de har fået 

indrapporteret i deres lande, og så stemmer vi de tal af. Så det bliver stemt af fra 2 sider. At det de 

nu har været og fået, også stemmer til vores. Og så kommer det så - I hvilke typer af ydelser?  

 

Christina: Ja, okay.  

 

RU-medlem 1: Og vi tager alt med. Alt hvad KPMG, PwC, EY, osv. har haft. Og alle ydelser bliver 

rapporteret. Fordi det kan godt være, at der er nogle blury regler med, hvilke regler der gælder. Vi 

vil hellere forholde os til, hvad har vi rent faktisk har af omsætning på hvilke typer af 

forretningsområder. Så kan det godt være, at hvis det er en rejseafregning, så kan det være helt 

ligegyldigt. Så ved vi at for skatterådgivning er der nogle regler, og så kan vi nemmere finde ud af, 

at det skal vi passe på med eller ej. Og her er der ingen tvivl, om at her skal der helst stå 0.  

 

Christina: Ja okay. Men er der nogle konkrete ydelser, f.eks. i virksomhed X, hvor man siger, at 

det vil vi ikke have at vores GF-valgte revisor ser på? Den type rådgivning skal f.eks. EY se på, 

hvis de nu ikke var GF-valgt?  

 

RU-medlem 1: Det er case by case. Så hvis du har på M&A transaktioner er det aldrig vores 

husagenter der gør det - det er det heller ikke her. Hvis du laver en fejl på en M&A transaktion, og 

du bagefter skal konsolidere det ind - jamen så sidder du med en risiko for at de dækker over 

noget, som de selv skal tjekke igen. Hvilket jo er besnærende nok - når du sidder i min position, og 
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sige: " Prøv at hør her - det var dig der ikke gjorde det der godt nok.". Men der har vi meget klare 

regler her, og i virksomhed X og Y.  

 

Christina: Ja, okay.  

 

RU-medlem 1: På skatterådgivning er det altid en lille smule mere blury. Det kommer lidt an på 

casens omfang. Derfor er der også nogle beløbsgrænser og typegrænser. Men skatten bliver lavet 

af og underskrevet af vores husrevisor. På rådgivningen er det et spørgsmål om, hvor meget 

rådgivning man bruger. Så i det her hus, hvis vi skulle lave det, der teknisk set kan kaldes 

optimering af vores skattemæssige position, så gør vi det aldrig med vores husrevisorer.  

 

Christina: Okay, fordi det vil være for?  

 

RU-medlem 1: Jamen du er nødt til at sikre dig, at der er 2 sider på det. Så vi gør det ud fra, ikke 

et lovgivningsmæssigt synspunkt, for det har været de samme regler før. Men det er mere at vi 

sikrer, at der kommer nok øjne på. Fordi at sidde og rydde noget op 5 år tilbage, som er dårlig 

rådgivning. Det skal vi ikke ud i. Det kan vi selvfølgelig også komme ud i alligevel. De er jo ikke så 

forskellige i deres tilgange. Men vi har en regel om, at hvis det handler om en mulighed for at 

optimere den omkostning der hedder skat. For det er jo dybest set som alle andre omkostninger. 

Så bruger vi andre revisorer som rådgivere eller skatterådgivere.  

 

Christina: Ja, det behøver jo ikke at være revisorer.  

 

RU-medlem 1: Nej, det kan være advokater eller et eller andet.  

 

Mathias: Så kan man sige, at ligeså snart der er en usikkerhed, så er det at I hellere vil være sikre, 

og så få det andet sted fra. Så det er faktisk noget der påvirker jeres valg af rådgivningsydelser?  

 

RU-medlem 1: Jamen, den der risici, ikke? Vi kigger jo kun ud fra risikobetragtning. Så er det klart, 

at så har man en lovgivningsbetragtning. Men skal jeg være helt ærlig, så lovgivningsbetragtning - 

der sidder vi 2 gange om året med revisorerne og siger: "Er der noget her i vores her, som vi ikke 

lever op til?". Men det første det er risiko og risici. Fordi den kører mest rundt på os selv, og i dag - 

det er jo helt grotekst så lidt revision der bliver lavet. Altså i forhold til dengang hvor jeg var revisor.  

 

Christina: Ja, det er langt mere rådgivning.  

 

RU-medlem 1: Det er klart det data, der kommer ind. Men hvis du sidder og ser på hvad prisen for 

en revision er i dag. Det er jo en brøkdel af hvad det var i gamle dage. Da jeg startede i branchen i 

19xx, der tjente man jo gode penge på at gøre det. Og hvert evig eneste år sidder folk og siger: 

”Armen det bliver billigere, billigere og billigere - vi skal have det billigere”. Jeg sidder hele tiden og 

siger: ”Jamen det er fint nok. Vi kan godt få det billigere. Vi skal bare aldrig nogensinde kigge på 

revisorerne, hvis der er noget i vejen”. For du kan ikke sige, at de har tjekket det, hvis det ikke er 

ordentlig betalt.  

 

Mathias: Det er jo også derfor, at man har lavet fra EU’s side 70%-kravet, for at sige, at man ikke 

skal kunne lade sig intimidere som revisor. Og sige, at vi ligger faktisk 100.000 mio. i rådgivning, 

og vi gider ikke betale 50 mio. for revisionen. Det er jo også derfor, at man har den her 

beløbsgrænse på volumen og rådgivning.  
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RU-medlem 1: Og det er jo igen lovgivning, ikke? Du kan sige: ”Hvorfor skal det være lovgivning, 

fordi i sidste ende er det jo os og vores personlige forhold, der er på spil ikke”? Så det er jo bare en 

beskyttelse og det er sund fornuft at sige. Selvfølgelig er alle kommercielle, og selvfølgelig er alle 

desværre grådige. Det kan vi jo se igen og igen. Det sker hele tiden. Så det er fornuftigt at få de 

regler ind, fordi selskaber er grådige og man kan ikke helt stole på, at det der foregår er det der 

skal foregå. Men der er ikke nogen tvivl igen, at hvis du ligger alt i en basket, så løber du også den 

risiko, at du ikke får sat dig ned og set det.  

 

Mathias: Ja. Så du værdsætter at have en revisor, fordi der er en omkostningseffektivitet i det, 

men du er også samtidig interesseret i, at sikre at man ikke lige pludselig står med en 

rådgivningsydelse, som man ikke skulle have valgt?  

 

RU-medlem 1: Revisionssiden, der vil jeg altid vælge en. Og det vil jeg ud fra, at det skal være 

konsistent. At du kan have en eller anden. Den kan jo selv ende for et stort revisionsfirma, der har 

partnere lokalt, som tager nogle beslutninger og vurderinger. Men hvis du kører med et centralt - 

det er så også afhængigt, af om du vælger det ene eller det firma. De bliver mere centraliserede på 

deres revision. Men du har sådan nogle som PwC, som jo altid har været internationale. Arthur var 

i gamle dage internationale. Deloitte er blevet mere internationale. Dengang man havde 

regnskabscentralen og hvad de hed - det var jo udelukkende, dem der så bestemte hvad der var. 

Og så fandt de en eller anden samarbejdspartner i et eller andet land, og så fik du 

revisorpåtegningen, og så var du glad. Men du vidste ikke hvordan det foregik.  

 

Christina: Nej, man vidste faktisk ikke hvad der skete.  

 

RU-medlem 1: I dag der handler det meget mere om, at vi er ensartede. F.eks. som vores 

virksomhed i verden. Så jeg tænker ikke på revisionssiden. Jeg tænker på driftssiden af det. Kan 

jeg regne med det jeg sidder med her? Kan jeg benchmarke det her?  

 

Christina: Ja, kan vi stole på det?  

 

RU-medlem 1: Ja, og der vil jeg have én revisor.  

 

Mathias: Ja. Er der nogle gange hvor I går ind og vurderer revisorers uafhængighed i forhold til 

levering af rådgivningsydelser? Når I får en rådgivningsydelse ind, vurderer I så revisors 

uafhængighed omkring det han/hun rådgiver om?  

 

Christina: Jamen, det er så det i gør et par gange om året eller hvad?  

 

RU-medlem 1: Nej, det er hvad vi har fået. Ikke om kvaliteten har været god eller inputtet. Og det 

er svært. Det er virkelig svært, fordi det der foregår i den der sammenhæng er en afrapportering af 

hvad vi har fået rådgivning om, og er vi indenfor det vi selv mener der er fornuftigt ift. fordelingen, 

og hvad er det for nogle typer. Når det så er en type-opgave som f.eks., det kan være fluctuations. 

Det kan være et eller andet med at vi tjekker om vores landechef i et eller andet land har stjålet af 

kassen eller har bestukket nogen. Der bruger vi aldrig revisorerne. Her bruger vi Kroll, som er 

investegation-selskab. Afhængig af hvis der er kriminalitet i det, så er det meget sjældent, at det er 

revisorerne. Så bruger vi typisk nogle der er specialiseret i det område. Hvis det er almindelige 

rådgivningsopgaver med skatterådgivning kvalitetssikrer vi, at de har uafhængighed eller kapacitet 

til at gøre det? Nej, det gør vi ikke. Men det er fordi, at vi altid vælger en af de Big Four. Så i dag, vi 

vil aldrig bruge, aldrig nogensinde bruge, lokale. Medmindre det er vores revisor, der kommer og 
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siger, at den her lokale specialist er god, så de er voucher for at der er noget specialviden, og det 

kan være indenfor et specielt område, energi eller virksomhed Y, hvor de har en eller anden 

kompetence. Men det er altid via de andre hvis det er, uanset om det er revision der er området, 

eller det er speciel rådgivning. Du kan have nogle gange, hvor du skal have en lokal revisor til at 

underskrive på det lokale regnskab, og du skal regne med, at der er forskel på det lokale regnskab 

og koncernregnskab. Og der er det selvfølgelig nogle andre grænser og signifikans osv. Så vi har 

nogle gange lokale revisorer, men vi bruger group-revisorer til koncernen. Det kan være nogle 

specifikke omstændigheder der kan gøre det. Her vurderer vi ikke de enkeltes kompetencer. Det 

gør landeledelsen. Men ellers så er det fordi vi altid bruger de store og det samme med 

virksomhed X og Y.  

 

Christina: Er der noget hvor du tænker, at det her har I lavet om i jeres procedurer eller politikker 

efter EU-forordningen er kommet? Og bl.a. sætter 70%-kravet og forbudslisten osv.?  

 

RU-medlem 1: Ja, men det er mere at vi lever op til lovgivningskravene. Vi har ikke lavet om på 

hvorvidt det er relevant at se på eller ej. Vi har lavet om på, at vi har 2 gange om året, hvor vi 

kigger på indrapporteringen, og tjekker at tingene er i orden ift. lovgivning, og det skal vi jo gøre. 

Men ift. hvem der gør hvilke ydelser, der kan det godt være man er lidt mere hård nu. Det er man 

måske nok.  

 

Christina: Er det sådan så I får indrapporteret en andel. Altså hvad udgør rådgivningsandelen af 

det samlede honorar, og holder det op imod hinanden?  

 

RU-medlem 1: Ja, det er jo det du skal. Den bliver splittet ud i typer af ydelser. Det er der hvor der 

kan være størst diskrepans - hvad rapporterer virksomheden selv og hvad rapporterer revisor. Der 

er ingen tvivl om, at KPMG, PwC, osv. de ved hvad de skal kalde tingene. Det er jo ikke altid vi 

kalder dem det samme. Det kan være momsrådgivning, og så var det skatterådgivning. Social cost 

kan vi måske kalde skat, og de kalder det noget andet. Der er større sandsynlighed, for de har 

koder til klassificerer hvad de arbejder med. Men den rapportering, den er blevet sat op, mere fast 

og i kategorier efter lovgivningen. Så det giver en mere transparens, og større sikkerhed for det. 

Og det er noget vi diskuterer med revisorerne. Så vi får tjekket 2 sider, og ser om det stemmer 

overens.  

 

Mathias: Hvad med sådan noget som, at man som medlem i en revisionskomité kan blive indbragt 

for revisornævnet. Er det noget du sådan tænker på, at det gør at man måske bliver lidt mere 

krævende overfor revisor ift. hvilke rådgivningsydelser man får, eller er det ikke noget du tænker 

på?  

 

RU-medlem 1: Nej, jeg tror ikke der er ret mange der tænker sådan. Fordi du ved jo i forvejen, at 

du sætter dig selv og din personlige formue og alle mulige andre ting på spil som 

bestyrelsesmedlem. Så hvis du går med i revisionskomitéen, så ved du også godt, at der er et 

charter, og i det charter står der de her ting du skal leve op til. Men du skal også samtidig forstå, at 

det her handler ikke om charter. Det handler om risici, og hvordan styrer vi de risici. Får vi 

afrapporteret rigtig eller ikke afrapporteret rigtigt? Der tror jeg alle er klar over, at vi har et ansvar. 

Det ved man godt. Men det er klart, at du får mange flere henvendelser indenfor revisionskomitéen 

eller finanstilsynet eller andre buddies, som vil kigge kortene efter. Og det tror jeg efterhånden, at 

vi har vænnet os til, og det er jo også fornuftigt. Det er jo okay. Men det er jo ikke frygten, for så 

skal man jo ikke arbejde. Det kan godt være der er nogle der gør det, men jeg gør det ikke.  
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Christina: Nej, okay.  

 

RU-medlem 1: Altså hvis vi kommer tilbage til, hvorfor gør man det her? Og ikke det her skal du 

gøre fordi lovgivningen er her. Nej, lovgivningen er sådan her, fordi der er en årsag til det.  

 

Christina: Ja, der er en logisk grund.  

 

RU-medlem 1: Ja, og det er der jo. Og jeg hader det der. At det er nødvendigt, men på den anden 

side, kan man også vende den om og sige, at fra et personligt synspunkt, så sikrer det mig mere 

end det skader mig, fordi så længe jeg bare lever op til det, så er det okay. Før i tiden var det 

meget blurry. Hvorfor gjorde jeg ikke det? Skulle jeg have gjort det? Det står jo ingen steder. Vi har 

snakket om det.  

 

Christina: Hvad hvis du skal sige sådan, hvad der er afgørende, og hvad der lægges vægt på, når 

I skal sige, at det her må revisor godt rådgive om og det her må revisor ikke rådgive om? Har I 

nogen betingelser I stiller op?  

 

RU-medlem 1: Nej, vi har ikke noget apparat til at gøre det. Andet end vi har nogle beslutninger, 

altså f.eks. et opkøb eller due dilligence, altså hvor vi sælger noget, så er vi mindre krakilske 

omkring det, fordi der er også en due diligence på den anden side. Der kunne man selvfølgelig 

godt have noget, men det har vi ikke.  

 

Christina: Nej, det var også bare for at høre, at det kunne godt være, at I sagde, at lige de her ting 

lægger vi vægt på, når vi vælger.  

 

RU-medlem 1: Det er klart, at det handler om skat. Her skal du være sikker på, at du ikke bliver 

fanget i noget. Det er brandingmæssigt ikke særlig smart. Det er blevet meget mindre smart ikke at 

betale skat. Altså medarbejdere i dag er svære at tiltrække, så man skal opføre sig ordentligt, for at 

få sådan nogle unge mennesker.  

 

Mathias: Jeg mener også, at der er nogle selskaber, der i nogle år har kørt med 0 skat, og det 

fanger bare skats øjne, at man ikke betaler noget skat.  

 

RU-medlem 1: Ja, hvis du ikke tjener nogle penge, er det jo fair nok. Men et eller andet sted, ved 

vi jo godt det ikke holder. Men du skal heller ikke lade være med at optimere.  

 

Christina: Nej, det er klart. Det er jo ikke en fejl at optimere.  

 

RU-medlem 1: Vi har jo ikke noget mål om ikke at betale skat. Vi har et mål om ikke at betale for 

meget skat. Og hvis ikke du er opmærksom på det her og reglerne og hvordan du må sætte 

tingene op. Så vi tager også skattesatserne for alle de lande vi er i, og i forhold til det vi har tjent, 

og hvad er så den teoretiske skatteprocent, og hvad er den aktuelle cash tax, og hvis de er langt 

fra hinanden, så kan der være noget på en kortsigtet periode der skyldes det. Nogle gamle 

underskud, men den bør være den samme. Hvis du har det, så har du tjekket i revisionskomiteen, 

at det her er ikke helt galt. Og det er selvfølgelig et job at gøre. Men det har ikke noget med 

rådgivningssiden at gøre, men det gør bare, at når man kigger på rådgivningen på skat, så er det 

godt, at vide at det her ikke er den samme revisor. Og derfor er der nogle regler, vi selv sætter op 

for det. Men der er ikke sådan et skema for, hvad det er for nogle typer.  
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Christina: Nej, okay.  

 

RU-medlem 1: Men man skal huske på. Jeg vil tro, at vi laver jo ikke store nybygninger i Saudi-

Arabien eller på anden måde, en masse andre ting, man kan lave specielrådgivning på. Og så er 

det også, måske nok også fordi, at vi ikke bruger ret meget af den rådgivning fra vores revisorer.  

Vi bruger dem selvfølgelig. Så der er det klart, at der ligger ekstraopgaver til vores revisorer, men 

det er op imod de revisorer der kommer udefra, så der har du i forvejen 2 øjne på det. Så 

rådgivning fra vores side, fra dem til os, er ikke transaktionsrådgivning. Hvordan skal vi lave 

konstellationen? Sådan nogle kommer fra nogle helt andre. Det kommer fra enten bankerne eller 

fra organer, hvordan tingene skal sættes op. Og så kan det blive revideret af vores revisorer, at det 

er fornuftigt. Så jeg tror også, at det handler lidt om, at jo tættere på grænsen man kører på, at vi 

gerne vil udnytte vores egne revisorer så meget som muligt, og så lave nogle faste regler for det. 

Men i og med at vi ligger sådan relativt indenfor grænsen, så er det ikke noget der er det helt store. 

Jeg kan ikke mindes, at vi har haft nogle sager, hvor vi har været i tvivl, for jeg tror det stoppede 

før det, fordi det er vores egen interesse ikke at have de samme folk.  

 

Mathias: Ift. dialogen med revisor, hvor meget er det I har der?  

 

RU-medlem 1: De er altid med i revisionskomitéen. Så der er masse af dialog. Det er jo ikke en 

regel, men de har private sessions med revisorerne. Bestyrelsen har private sessions med 

revisorerne, og revisionskomitéen har private sessions med revisorerne. Og derudover så er 

revisionen, og det er ikke et lovkrav heller, men de er med til stort set alle revisionskomité møder, 

som jeg kender til. Her i huset, eller i virksomhed X. I virksomhed Y har det været lidt anderledes, 

for det er lidt anden type virksomhed.  

 

Mathias: Ja, okay. Jeg ved ikke om det her bliver for detaljeret, men hvad drøfter man med revisor 

her? Er det ydelser, uafhængighed?  

 

RU-medlem 1: Vi drøfter helt klart den uafhængighedsoversigt, som jo vil være der. Men det er 

sjældent at det er et issue. Det handler ofte om fraud. Det handler om, at de jo skal interviewe os 

uafhængigt af ledelsen, om vi kender noget til noget. Så det er første skridt, om der er noget som 

helst vi bør vide. Og du har jo en protokol, som bestyrelsen skriver under på. Du har management 

letter som ledelsen skriver under på. Og bag den vil vi så gerne have, om der er noget vi ikke har 

med her, som vi skal vide noget om. Den anden del er, den anden vej rundt. Hvordan er 

samarbejdsforholdene i virksomheden? At du kan teste ind under. Man sidder som regel med 2 af 

revisorerne, og fortæller om hvordan dagligdagen foregår. Er der nogle ting vi skal vide omkring 

relationen mellem CFO, CEO, osv. Hvis de 2 er for close, så er det noget revisorerne gør 

opmærksom på. Hvis det er deres opfattelse. Eller når jeg ser regnskabet for en af de 3 

virksomheder, eller 2 i hvert fald, så er alle issues jo klappet af, og det kan godt være, at audit 

differences ser ud til at være 0, men de kan jo være startet på en mia., så hvis ikke de var blevet 

fanget på en eller anden måde - hvad så? Så det jeg jo gerne vil høre lidt om, er hvordan den liste 

så ud inden den blev korrigeret? Det gør vi så i revisionskomitéen. Men der spørger jeg altid, når 

jeg er alene med dem - har vi set det hele? Fordi de er jo ikke uafhængige. De skal jo vinde den 

der business næste år. Så når ledelsen sidder der, og de fortæller noget som ledelsen mener, at 

det har de klappet af. Så der er det stadig sådan, at så kommer de ikke til at nævne det. Så 

nævner de det, når du sidder alene med revisor.  

 

Mathias: Ja, ift. rådgivningsydelsen er der også dialog der?  
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RU-medlem 1: Ja, men det vil jo være det samme. Ift. rådgivningsydelsen vil det jo være, om der 

er noget andet, som de vil sige til os. Jeg ser det heller ikke, at branchen ser det som et stort 

problem, fordi der er 4-5 store virksomheder, og de ved udemærket godt, at nu skal man rotere, og 

hvem skal man rotere til. Så det er jo blevet så kontrolleret, så man tror det er løgn. Og man kan 

sige, at de ydelser du ikke får fra mig, får du fra andre. Så de får jo masse af forretninger. 

Problemet var hvis der var 20 eller 100 af dem der, så ville de være meget mere sultne.  

 

Christina: Ja, så der var mere konkurrence.  

 

RU-medlem 1: Man skal bare huske på at skifte revisor koster for revisoren og for firmaet. Så det 

er ikke noget man bare gør, og der kan det så være en fordel, hvis du har haft et rådgivningsfirma, 

der har været tilknyttet en periode. Men der skal du også passe på, når du får dem ind der har 

lavet rådgivning de sidste 2 år, som bliver nye revisorer. Så det der sker hver gang revisorerne 

byder på nye opgaver, så får jeg også spørgsmålet - det skal man lige huske på, det går 2 veje: Er 

det her en god ide for os at byde på den her rådgivningsopgave, hvis I kommer ud til en tender til 

sommer? Altså det kan godt være vi ikke er interesseret i den her opgave - vi er mere 

interesserede i revisionen.  

 

Christina: Ja, så det er også noget der betyder noget.  

 

RU-medlem 1: Ja, så der er noget selvjustits i det her. Fordi faktisk kan det indimellem være et 

problem - du er nødt til at vise dine kort, og sige, at du kommer ikke med i betragtning. Og det er 

lidt trist, når der kun er 5-6 af de her store selskaber.  

 

Christina: Ja, lige præcis. Der er ikke mange.  

 

RU-medlem 1: Du får ikke mange tilbage. Men alligevel, heldigvis, så fungerer det. Fordi hvis du 

så sørger for, at du har et rådgivningsfirma, så kan du trods alt kører med dem, og så kan du 

vælge mellem de andre. Men hvis du vælger dig ind i rådgivningen, så får du ikke revisionen. Og 

ja, det er en balance.  

 

Christina: Ja, det er en balance. Jeg tænker, at det var det.  

 

RU-medlem 1: Jeg vil ikke sige. Jeg syntes ikke rådgivning er et issue, og heller ikke lovgivningen. 

Og jeg syntes det er ganske fornuftigt. Det kan være irriterende, men det gør også bare, at jeg ved, 

at man hver eneste år, kan finde en årsag til, at "Ej, ikke i år. Vi forhandler med vores egne og så 

går de 10% ned i pris, og så beholder vi dem”. Men der er heller ingen tvivl om, at det er rart. Altså 

nu skiftede vi sidste år. Her i huset. Så var vi tvunget til at gøre det anyway. Men det er faktisk 

meget rart. Men pointen er, at nu er man nødt til at lave en cirkulation. Dels på partnere og dels på 

selskaber, og det syntes jeg er ganske fornuftigt. Det er vel det du skal. Selvom i sidste ende må 

man sige, at det er vores ansvar, så det er os der bør skifte dem. Det bør ikke være lovgivningen.  

 

Christina: Ja. Men tak - det er spændende at høre hvordan det forholder sig i virkeligheden. Fordi 

en ting er at det kan se voldsomt ud, når man ser, at så må man ikke det og det, og 70% og 

hvordan opgør man lige det, og sidder man virkelig og forholder sig til det. Så det er spændende at 

høre.  

 

RU-medlem 1: Ja, men det er man jo nødt til. Men det gode er, at det er revisorerne vi ligger det 

der detail-oplistning op på. Og det er selvfølgelig på nogle områder lidt ligegyldigt, men det er også 
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et spørgsmål om hvordan man forholder sig til, at nu er det sådan det er, og så kan vi ikke gøre 

noget. Og så kan jeg godt forstå hvorfor man gør. Men der er nogle af de der specifikke ting, hvor 

man siger, er det virkelig også nødvendigt, at man ikke kan have det her, men fair nok.  

 

Mathias: Men ja, nu har vi også fokus på rådgivningsydelsen og uafhængigheden i forhold til den, 

men der er jo også sammensætning af revisionsudvalget og firmarotation. Der er udefraset mange 

krav.  

RU-medlem 1: Ja, men det er krav. Og det skal man selvfølgelig ikke være bleg for, men man skal 

bare huske på - hvorfor er det nødvendigt?  

 

Christina: Ja lige præcis. Og noget af det har måske altid været sådan, det har måske bare ikke 

været formaliseret. Og det er også måske derfor, at det måske alligevel ikke er helt så voldsomt 

som det måske kan lyde til.  

 

RU-medlem 1: Ikke i sådan nogle firmaer. I de store skal man alligevel have styr på det. Og altså 

compliance er jo langt vigtigere i dag, end det nogensinde har været forretningsmæssigt. Ikke 

bare: "Lever jeg op til det her". Det er jo, f.eks. også at vi sælger compliance, som en del af vores 

serviceydelser. Altså ikke som en serviceydelse, men det at du køber vores ydelser på 

verdensplan. Her bruger vi compliance. Hvis du vil være compliant - så skal du bruge os, fordi det 

er vores medarbejder. Lige meget om du er i X eller i Køge, så er det vores medarbejdere. Dvs. de 

bliver betalt det der skal betales, de arbejder ikke mere end det de må arbejde, og hvis de laver en 

fejl, så korrigerer vi på det. Så kan det godt være der sidder et broddent kar et sted, men så rydder 

vi op i det. Men hvis det er os, så får du det af vide. Hvis du bruger alle mulige forskellige, som 

f.eks. da HP blev outsourcet i sin tid havde de 5000 underleverandører. De aner jo ikke hvad du får 

ind. Men efterspørgslen efter at tingene er compliant, ud fra at selskaberne ikke kan tåle, at deres 

brand får nogle tæsk, det gør jo bare, at det er fint.  

 

Mathias: Mmm. Lige et hurtigt spørgsmål. Ift. til 70%-kravet, som jo er et EU-krav, har i en eller 

anden intern sats ift. hvor meget rådgivningsydelse, som revisor må levere? Altså måske ikke bare 

70%, men vil man kun have halvdelen eller 1:1?  

 

RU-medlem 1: Vi har ikke nogen beløbsgrænse. Vi har ydelsesgrænser, som jeg snakkede om 

før, og så er vi nødt til at forholde os til beløbsgrænsen, som jeg sagde før. Og der kan man så 

sige, at med det arbejde, der ligger i virksomheden, på at komme ind og ud, kan man risikere at 

man kommer højt op, fordi der er mange ydelser. Men nej, det har vi ikke. Og det kommer an på, 

hvad det er for en type virksomhed. Fordi bare alene det her i huset, hvis du ligger M&A ud til 

nogle andre, hvad er der så tilbage. Skatterådgivning, og typisk ligger vi det ud til nogle andre 

alligevel, og hvad er der så tilbage til den almindelige. Så jeg har svært ved at se problemstillingen. 

Men det er klart, at det her for os, er den ligegyldig den regel, så hvorfor så have den og rapportere 

på den og vise det?  

 

Mathias: Men det er måske fordi der har været nogle, som giver mening at have den på.  

 

RU-medlem 1: Ja, og det er der sikkert. Og den der regel, ligesom regler om jeg ikke må køre 

overfor rødt. Der er nogle der skal have flere regler end andre. Så sådan er det jo. Så det må man 

bare acceptere, at det er sådan det er. Det har jeg sagt flere gange nu. Jeg syntes det er en 

falliterklæring, at man er nødt til at gøre noget. Men på den anden side. Nogle gange kan det være 

fornuftigt nok. Man har måske ikke lige tænkt over det, og jeg tror ikke at det er et område. 
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Traditionelt kan man jo se, at det typisk kan være en revisor, der er så embittet i virksomhed i 

gamle dage, Nordisk Fejr, er glimrende eksempel her i Danmark. Der er desværre nogle sager.  

 

Christina: Ja. Jamen vi skal ikke tage mere af din tid.  

 

RU-medlem 1: Ja, men jeg har ikke så meget negativt at sige om det, andet end det selvfølgelig 

bare er flere lovkrav vi skal rette ind under, men så er det heller ikke værre.  

 

Mathias: Nej det virker ikke som om man er fuldstændig blæst omkuld over de nye regler.  

 

RU-medlem 1: Vi skal huske på, at det her er op imod de store selskaber.  

 

Christina: Ja, hvor meget måske allerede er implementeret af en eller anden grad. Men mange 

tak.  

 

RU-medlem 1: I siger bare til hvis der er noget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 | S i d e   B I L A G  

 

 
 

Bilag 20: Transskribering af interview, RU-medlem 2 

Interview foretaget: torsdag d. 18. januar 2018.   

 

Christina: Jamen, skal vi ikke starte med at fortælle lidt om os. Vi er studerende på CBS, og læser 

cand.merc.aud. begge 2.  

 

RU-medlem 2: Ja, hvor langt er i henne?  

 

Christina: Vi er på 4. semester, så vi skal skrive afhandling nu her, og så skal vi aflevere midt i 

maj.  

 

Mathias: Ja, så vi er lige ved at være der.  

 

RU-medlem 2: Okay, yes.  

 

Christina: Ja, og hvis vi skal fortælle lidt om hvad vores opgave kommer til at handle om, så er det 

omkring den nye EU-forordning, der kom tilbage i juni 2016. Der er jo flere regler som kommer ind 

her, men vores opgave, kommer til at handle om den del, der sætter en begrænsning til de 

rådgivningsydelser, som revisor må levere.  

 

RU-medlem 2: Forstår.  

 

Christina: De forbudsydelser der er og 70%-kravet. Så det er det vi sådan godt kunne tænke os at 

høre om. Vi er nysgerrige på hvordan kommer det til at spille sig ud i praksis, at der er kommet de 

her nye regler. Er det overhovedet noget, der får nogen betydning? Og hvis det får en betydning, 

hvad betyder det så? Både set fra PIE-selskabernes side og fra revisors side. Så vi har også aftale 

med de store revisionshuse, og skal høre revisorer der.  

 

Mathias: Ja, og vi vil stille nogle åbne spørgsmål, hvor du bare skal svare det, der falder dig ind. Vi 

håber det er okay at vi optager det, og så vil vi anonymisere dit navn, så du fremtræder anonymt i 

opgaven. Og hvis du har spørgsmål, må du endelig bare spørge. 

 

RU-medlem 2: Forstået, ja. Hvor mange er I ude at interviewe?  

 

Christina: Altså revisionsudvalg, er vi oppe på, at have 14-15 interviews nu.  

 

RU-medlem 2: Wauw!  

 

Christina: Og vi har skrevet til 30 stykker eller sådan noget, så det er ret imponerende.  

 

Mathias: Og ja, så en fra hver af Big Four.  

 

RU-medlem 2: Shit, okay. Det er flot.   

 

Christina: Ja, vi er meget positivt overraskede over, at I stiller op.  

 

RU-medlem 2: Okay. Jeg ligger så sikkert i den ende… Altså jeg er ikke revisor. Jeg er bare en 

almindelig økonom, og jeg ligger nok i den pragmatiske ende af revisionsudvalgsmedlemmer. Jeg 
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har været medlem af revisionsudvalget i X, og i mange år i Y, og jeg er formand for 

revisionsudvalget i en udenlandsk virksomhed, som hedder Z, men jeg er nok i den pragmatiske 

ende. Hvorimod en revisionsudvalgsformand i X, er nok i den helt anden ende, og syntes at det 

skal være fuldstændig regelret.  

 

Christina: Og det behøves du heller ikke. Det er mere bare hvad har man drøftet og sådan noget.  

 

RU-medlem 2: Ja, jamen det forstår jeg godt.  

 

Christina: Ja, så først og fremmest kunne vi godt tænke os at høre, om man har drøftet den nye 

EU-forordning i forhold til begrænsning?  

 

RU-medlem 2: Ja. Og det har vi primært drøftet i X, fordi det griber bare ind i hvordan vi 

strukturerer vores arbejde, hvem vi skal arbejde sammen med, osv. Både på revisionssiden og på 

rådgivningssiden. Og i praksis griber det jo også ind i dagligdagen i finansafdelingen, fordi de skal 

hele tiden tænke sig om, og så afføder det jo en bunke af opfølgninger og rapporter, hvor man hele 

tiden skal sørge for, at man holder sig på dydens smalle sti. Men det er revisor jo relativt god til at 

sørge for, også fordi de også er opmærksomme på det.  

 

Christina: Ja, de er heller ikke interesseret i at overtræde noget.  

 

RU-medlem 2: Nej, og det er der hvor jeg befinder mig herovre. Fordi i virkeligheden anser jeg det 

ikke for… Altså det er revisionsudvalget som har tilsynspligten, men det er driftsorganisationen, 

altså finansafdelingen, og det er revisors pligt, at sørge for, at vi lever op til det. Vi er primært et 

soundingboard, og så er vi en hammer, hvis de overtræder det. Og det er klart, at jeg vil blive 

meget, meget skuffet, hvis jeg nogensinde i de 2 virksomheder, både i X og Y, skulle falde over, at 

vi ikke har levet op til forordningen. Og i virkeligheden er det revisionsudvalgets opgave at sikre 

sig, at vi har den rigtige CFO. Han er ansat af direktionen eller bestyrelsen, men revisionsudvalget 

skal også godkende ham, og så sikre sig, at det er de rigtige folk i organisationen. Og hvis der er 

det, så må man også forvente, at de kan sørge for, at vi lever op til en hvilken som helst forordning.  

 

Mathias: Ja.  

 

Christina: Ja, også fordi det er dem der sidder med de daglige beslutninger, når der kommer et 

eller andet. 

 

RU-medlem 2: Præcis.  

 

Mathias: Hvor mange revisionsudvalgsmøder, har I i løbet af sådan et år?  

 

RU-medlem 2: I X har vi 4,5 møder, og i Y har vi 7 møder, fordi vi også har udvalgsmøder op til 

kvartalsmeddelelser.  

 

Mathias: Ja, okay. Har der været rådgivningsydelser, hvor at der har man drøftet det, eller er det 

noget, som der bliver taget stilling til længere nede i hierarkiet? Altså har der været en konkret 

problemstilling?  

 

RU-medlem 2: Ja, jamen jeg forstår godt. Jeg sidder bare og tænker. Nej, det tror jeg ikke. Det har 

der ikke. Det kommer altid som en indstilling fra organisationen. Altså for det første indstiller 
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organisationen og generalforsamlingen vælger revisor. Men når der er rådgivningsydelser? Jeg 

kan ikke komme i tanke om noget tidspunkt, hvor revisionsudvalget har peget på, at det skulle 

være en speciel rådgiver. Hverken fordi revisionsudvalget mente, at der var nogen, som var bedre 

til det eller fordi, at det var den eneste måde at opfylde en forordning på, eller undgå at komme i 

karambulage med den.  

 

Christina: Ja. Nu sagde du også, at I har drøftet den, og den får betydning sådan i praksis.  

 

RU-medlem 2: Ja, det gør den ja.  

 

Christina: Men har I lavet nogle nye tiltag, politikker eller procedurer for godkendelse af 

rådgivningsydelser?  

 

RU-medlem 2: Ja, altså det er jo primært. Det er jo primært, at en gang om året. Jeg kan ikke 

huske om det er hvert halve år, men det er vidst kun 1 gang om året. Der sidder vi med den fulde 

oversigt over, det der primært er revisors regning. Vi har lige siddet med den i X før jul. Der sidder 

du med: "Hvad er det for nogen ydelser revisor har ydet?". Det er jo primært skat og regnskab, og 

hvad er det så for rådgivningsydelser, at vi har fået derudover? Hvad er kommet fra revisor og 

hvad er kommet fra andre? Og der er det driftsorganisationens opgave, at sørge for, at der er den 

nødvendige balance. Men revisor har jo også en interesse i at sørge for, at de ikke kommer i 

karambulage med det. Så det er primært den rapport. Og i X - hvor stor er den? 5-10 sider eller 

sådan noget.  

 

Christina: Okay. Er det jeres egen finansafdeling, der laver det?  

 

RU-medlem 2: Ja, det er det. Eller vent 10 sek. - er det dem? Hvem laver den? I X er det i hvert 

fald finansafdelingen. I Y - Det er også finansafdelingen, der laver denne.  

 

Christina: Er det et tiltag, man har gjort efter de nye regler er kommet eller har man altid gjort det?  

 

RU-medlem 2: Ja, det er klart. Det er drevet af reglerne.  

 

Christina: Okay. Det kunne jo godt være, at man gjorde det inden.  

 

RU-medlem 2: Nej, nej nej. Gjorde vi det inden? (Tænker). Nej, det gjorde vi ikke. Og heller ikke i 

virksomhed X, som jo er før forordningen. (Tænker). Nej. Den er primært drevet af, at vi er nødt til 

at sørge for, at der er den balance. Og det er klart, at når der skal laves sådan en rapport, så 

sørger finansafdelingen også for, at de lever op til kravene. Så i min bog, der er det by-the-stick, 

som sikrer at vi ikke divergerer. Og igen, hvis du har ansat en ordentlig CFO og har en ordentlig 

finansafdeling, så kommer du ikke til at divergere på den der, og derfor tager den rapport typisk 

heller ikke mere end, at man bladrer den igennem. Det tager ikke en gang 5 min. Bare at reviewe, 

og konklusionen er, at vi lever op til kravene.  

 

Mathias: Ja, ja. Når det så er sagt, er der så aldrig nogle ydelser, som måske I fremtiden kunne 

komme op til revisionsudvalget, hvor at I måske skal godkende eller drøfte?  

 

RU-medlem 2: Jo, jo. Men der er (utydelig). De facto skal revisionsudvalget godkende f.eks. 

ydelser ifm. akkvisitioner, eller hvad kan vi komme i tanke om. Hvad har de sidste store 

rådgivningsopgaver været? (Tænker).  
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Mathias: Har der været noget skatterådgivning eller Transfer Pricing, eller?  

 

RU-medlem 2: Ja, præcis. Transfer Pricing der godkender revisionsudvalget, hvem der er på. Men 

det foregår typisk i praksis, ved at driftsorganisationen indstiller, at vi bruger EY på den her, og 

Deloitte er vores revisor, og så kan det være, at revisionsudvalgsformanden spørger, og det gør, at 

vi ikke løber ind i karambolage med noget? Også hvis vi evt. skal ud og forny vores revisor. Og det 

er det samme med rotationsreglerne, og også indenfor det enkelte revisionsfirma, hvor der bare 

bliver spurgt, næsten mekanisk, og det gør, at vi ikke kommer i karambolage med reglerne. Og det 

har både revisor og en third-party rådgivningsyder og organisationen en interesse i, at kunne 

svare, at det gør vi ikke. Så i virkeligheden har det bare tricket flere spørgsmål, men mange af de 

spørgsmål er automat spørgsmål, og så findes der et sæt rapporter. Altså for virksomhed X, er det 

primært den her 5-10 siders rapport en gang om året. Hvor fik vi rådgivningsydelser fra? Og så er 

det spørgsmålet kommer op, og så jamen, nu anvender vi dem, og det gør, at vi ikke kommer i 

karambolage. Ja, det gør det. 

 

Christina: Sådan til daglig, ved ud om finansafdelingen gør noget anderledes, i 

godkendelsesprocessen? At man måske siger, nu har vi den her rådgivningsydelse? 

 

RU-medlem 2: Det er primært CFO'en, der sidder og vurderer det. Men igen, hvis de er dygtige 

ansatte, så foretager de den vurdering as-we-go. Så i virkeligheden kommer opfyldelsen af sådan 

nogle forordninger. De starter bare med de folk du ansætter, og ikke så meget med, at sætte 

(utydelig). Og de folk de sørger så for, at der bliver sat kontrolprocedurer op for det, og 

revisionsudvalget er primært: "Yes - take this off". Give me a break altså - hvis I har interview med 

15 børsnoterede selskaber, så vil jeg gætte på, at en af konklusionerne er, at revisionsudvalget er 

jo primært en tilsynsmyndighed internt, men i alle de selskaber I kommer i kontakt med, der er det 

bare noget, der bliver opfyldt.  

 

Mathias: Ja. Vi har også interviews med CFO'er og regnskabsansvarlige, fordi det er dem der 

sidder med det til dagligt.  

 

RU-medlem 2: Ja, klart. De kan fortælle hvad de gør.  

 

Christina: Men er der nogle ydelser, hvor I har drøftet i revisionsudvalget eller du ved, at de har 

drøftet i finansafdelingen, at det her kommer vi ikke til at have vores egen revisor til mere pga. de 

nye regler.  

 

RU-medlem 2: Ja, jamen det er der. Altså selvfølgelig. Selvfølgelig, for ellers kan du ikke finde 

balancen. Nu skal jeg også passe på, at jeg ikke underspiller det. Altså når vi bladrer opgaver løst 

igennem for året der gik, så er der da sikkert et medlem af revisionsudvalget, der nævner, at dem 

har vi valgt, fordi vi ikke kunne have revisor til det. Og den afvejning foretager de selvfølgelig i 

driftsorganisationen. Den her ydelser kan vi ikke længere have revisor til at lave, for ellers får vi 

ikke fordelt det godt nok.  

 

Christina: Har du nogen konkrete eksempler på det?  

 

RU-medlem 2: Nej, jeg kan ikke huske det. Så skal jeg over og se. Men det findes der konkrete 

eksempler. Selvfølgelig findes der konkrete eksempler på, at man har valgt, at nu beder vi dem her 

om at lave Transfer Pricing eller den her skatterådgivning, den gør vi, for ellers kan vi ikke leve op 



192 | S i d e   B I L A G  

 

 
 

til forordningen. Det gør der. Men det er klart, at det skal du spørge CFO'en om, og så kan han 

liste, at i de her 5 tilfælde, der gjorde vi sådan her. Men som jeg sagde før - det er jo ikke en 

detailvurdering, som revisionsudvalget foretager. Revisionsudvalget er, det er måske også fordi jeg 

ligger herude, men en tilsynsmyndighed, som skal sikre, at det er de rigtige folk der arbejder på 

det, og at tingene bliver opfyldt. Og bliver de ikke opfyldt, så har de selvfølgelig pligt til at skride 

ind, og sørge for, at det bliver opfyldt.  

 

Mathias: Det er måske også begrænset, hvad man kan beslutte, og vurdere på 4,5 møde om 

året? 

 

RU-medlem 2: Nej, der er jeg ikke enig. Altså et revisionsudvalgsmøde tager typisk 2-3 timer, og 

der vil typisk for X være 50-100 sider i præsentationsformat, som forberedelse. Så bliver alle sider 

selvfølgelig ikke reviewet, men hvis du har været det igennem, som et delegeret 

revisionsudvalgsmedlem, så ved du også, hvor du skal spørge ind til noget, og sætte en finger. Så 

behøver du ikke 8 timer til at gå det igennem, fordi meget af det er til efterretning, hvor du kun er 

en kontrolmyndighed, hvor du skal sikre dig, at efterretningen er der. Altså at dokumentationen er 

der, og at der ikke står noget, der er helt kage. Så nej, altså. Nu nævner jeg et eksempel udenfor 

det her, f.eks. på X i revisionsudvalget, kan godt bruge lang tid, f.eks. 0,5-1 på at diskutere 

forsikringsvilkår og forsikringsstrategi, for det betyder meget når det er store aktiver, man har med 

at gøre, og her kan man nå pænt dybt, hvis du har ordentlig forberedelse. Hvis der opstår et 

problem, altså sådan er dansk selskabsstruktur jo meget indrettet, at det er primært deviations vi 

kigger efter. Så hvis der opstår et problem i at leve op til sådan en forordning, så vil det fylde rigtig 

meget på de efterfølgende revisionsudvalgsmøder, og så er der rigeligt tid til at gå i detaljer med 

det. Så det er en forkert konklusion, at det er begrænset hvor meget man kan nå på 4,5 

revisionsudvalgsmøder, og så bliver de bare længere.  

 

Christina: Ja, okay. Er der noget du kan sige, at det er afgørende, når man skal vælge, hvad 

revisor må rådgive om og det må revisor ikke rådgive om? Hvilke faktorer der spiller ind, når man 

siger, at det her vælger vi at lægge ud, f.eks. EY kontra Deloitte?  

 

RU-medlem 2: Hmm. Ja, der skal du snakke med en der er meget mere. X eller X's CFO. Det har 

de fuldt styr på. Jeg vil ikke sige, at jeg er ligeglad, men altså, det der er i sådan en forbindelse det 

menige revisionsudvalgsmedlem primært at være, i min bog, at være tilsynsmyndighed.  

 

Christina: Ja, okay. Nu snakkede du om, at du var revisionsudvalg både i X og i et udenlandsk 

firma, kan du mærke nogen forskel på reglerne? Fordi nu er det jo sådan, at EU-forordningen kan 

implementeres forskelligt med hensyn til optioner. Det var bare nu når du nævnte det selv, kunne 

det være meget sjovt at høre.  

 

RU-medlem 2: Ja, men der er. Altså selvfølgelig EU-forordninger skal man leve op til uanset hvad. 

Altså nu det udenlandske firma er kun 2,5 mia. i omsætning, mens X er 15 mia. i omsætning, så 

det er forskellige størrelse selskaber. Men den primære forskel er drevet ud af, at man i min optik 

er en lille smule mere loose, omkring revisioner og opfølgning på revision i de udenlandske 

sammenhænge end man er i de danske sammenhænge. Noget af det er selvfølgelig drevet af 

størrelse, men også når jeg tager det fra, væsentlig mere fleksible. Men lige omkring det vi taler 

om her, der er man ligeså opmærksom på, at der er rotationsprincipper, og ydelser der ikke må 

være overlappende, og du skal sikre revisors uafhængighed. Så på den måde er der ikke nogen 

forskel.  
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Christina: Nej, okay.  

 

Mathias: X er ikke repræsenteret i andre lande, vel?  

 

RU-medlem 2: Jo. Det er de.  

 

Mathias: Okay. Spiller det ind ift. at vurdere, hvad revisor må levere af rådgivningsydelser? 

Danmark har åbnet op for optionen i Revisorloven, at man alligevel godt må rådgive på nogle 

ydelser alligevel.  

 

RU-medlem 2: Altså der skal ingen tvivl herske om, at jeg syntes, at regulativet er besværligt, for 

bureaukratisk og unødvendigt.  

 

Christina: Ja, det giver nogle praktiske udfordringer, ikke?  

 

RU-medlem 2: Ja, fordi. Altså der er rådgivningsydelser, hvor revisor er langt bedre til at levere de 

rådgivningsydelser end en third-party rådgiver. Selvom det også er et revisionsfirma. Hvor jeg set 

med selskabets øjne, langt ville foretrække, at der kunne man vælge mere frit end man kan under 

forordningen. Så by-all-means, hvis den kunne blive afskaffet. Det ville jeg syntes var en god ide. 

Men den revisorinstitution vi har i den vestlige verden, der er Arthur Andersen eller skandalerne 

omkring Enron er en outlier, som har medført en masse dårlige ting. Men der tror jeg måske at 

forordningen er gået for langt. Det er unødvendigt for langt at påføre virksomheder omkostninger 

som er unødvendige. For det er klart, at det er dyrt at bruge en hale af rådgivere, fremfor at 

koncentrere det på en eller to rådgivere.  

 

Christina: Ja, præcis. Som har noget kendskab til virksomheden.  

 

Mathias: Det kan også godt være, at det her bliver for fluffy, og det er måske noget, som XX bedre 

kunne svare på. Men føler du, at revisors uafhængighed er styrket og blevet bedre, ifm. at den nye 

EU-forordning er kommet eller gør det ikke nogen forskel?  

 

RU-medlem 2: Nej, jeg føler ikke, at den er blevet bedre.  

 

Christina: Nej.  

 

Mathias: Hvad kan man sige - udover at man indirekte har finansafdelingen og CFO, som 

forholder sig til rådgivningsydelser, forholder man sig i revisionsudvalget på andre parametre, ift. at 

vurdere revisors uafhængighed?  

 

Christina: Når det er rådgivningsydelser tænker du?  

 

Mathias: Eller er det bare?  

 

RU-medlem 2: Altså det er kun implicit. Det er aldrig eksplicit. Der er aldrig eksplicitte diskussioner 

omkring det. Det er fordi. Hvis du taler Blue-Chip-selskaber og Blue-Chip-revisionsselskaber, så er 

det bare givet, at rådgiver er uafhængig. Det er givet, at det er den bedste rådgivning man får. Det 

er igen tilbage til, at hvis du har ansat de rigtige folk, og det er her den primære opgave ligger for 

revisionsudvalget. Så vælger de også de bedste rådgivere, og så får du et uafhængigt råd. Det kan 

være, at det er mig der er farvet af at min hustru er statsautoriseret revisor, og mange af mine 
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venner er statsautoriseret revisorer, og der er bare ingen af de personers integritet jeg ville stille 

spørgsmålstegn ved. Så derfor er det for slet ikke et issue. Det er muligt, når du kommer ned i 

Second-Tier på selskaber og revisionsselskaber, at der kan være et issue, og så kan jeg 

selvfølgelig også se på Enron og andre sager, at der er åbenbart nogle gange, hvor det er gået 

galt. Men i de selskaber jeg har siddet i, og de revisionsudvalg jeg har siddet i, og med de CFO'er 

jeg har arbejdet sammen, og de revisorer jeg har arbejdet sammen. Der har aldrig været grundlag 

for at stille spørgsmål ved deres uafhængighed. Uanset om det var revisionen, eller det var skat 

eller Transfer pricing. Jeg ved det sikkert er politisk ukorrekt statement. Men rådgivningsydelser i 

de 10 år jeg har siddet i bestyrelsen og i revisionsudvalg, kunne sagtens være leveret af den 

samme. Af det samme firma. Givet at det er Blue-Chip og folk med høj integritet.  

 

Christina: Også fordi jeg tænker, at lige med EU-forordningen og det der, så udnytter Danmark 

optionen på nogle områder, men der er stadig uklarheder omkring, hvad er skatterådgivning og 

hvad hører ind under det her.  

 

RU-medlem 2: Yes, sure. Og det detailniveau må du ikke forhøre mig om. Det skal du spørge 

nogle af de andre om.  

 

Mathias: Men det sjove er, at det også først er omkring nu, at Erhvervsstyrelsens vejledning 

omkring hvordan man skal forholde sig til skat og rådgivning er kommet ud. Altså det er næsten 

1,5 år efter reglerne er trådt i kraft. De har lige præcis også skulle finde ud af det.  

 

Christina: Ja, og det er derfor vi også syntes det er interessant, at høre hvordan tingene rør sig i 

praksis. Men lad os sige det var det.  

 

RU-medlem 2: Super, tak.  

 

Christina: Ja, vi regner med at vi sender transskriberingen midt i februar.  

 

RU-medlem 2: Super. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 | S i d e   B I L A G  

 

 
 

Bilag 21: Transskribering af interview, RU-medlem 3 

Interview foretaget: fredag d. 12. januar 2018.  

 

Christina: Vi læser begge cand.merc.aud. på vores 4. semester, så vi er snart ved at være 

færdige med kandidaten, og skal aflevere vores opgave i midten af maj. Formålet med vores 

opgave, er at se hvordan den nye EU-forordning, gældende fra juni 2016, ift. begrænsningen af 

revisors levering af rådgivningsydelser, f.eks. 70%-CAP’et og specifikke forbudsydelser, kommer til 

at spille sig ud i praksis. Opgaven kommer til at se på de begrænsninger, der er kommet til revisors 

levering af rådgivningsydelser. Vi vil undersøge, om reglerne har nogen betydning for revisorerne, 

og på den anden side PIE-selskaberne, og prøve at komme ud og få et praktisk indblik i om det 

overhovedet er noget der betyder noget. Har selskaberne lavet noget om? Og derudover vil vi 

prøve at undersøge, hvad det så er man lægger vægt på, når man skal vælge hvad revisor må 

rådgive om, og ikke rådgive om, og hvilke faktorer der spiller ind, når revisor siger hvad han/hun vil 

rådgive om? Det er jo også det med, at det er noget nyt, så der er jo ikke en rigtig eller forkert 

måde at gøre det på. Vi skal bare se, hvordan er det man arbejder med det i praksis. 

 

Mathias: Ja, og vi vil stille nogle åbne spørgsmål, hvor du bare skal svare det, der lige falder dig 

ind, og så håber vi det er okay at vi optager det. Vi anonymiserer dit navn, så du fremtræder 

anonymt i opgaven. Og hvis du har spørgsmål, må du endelig bare spørge.  

 

Christina: Vi kunne starte med at høre, om det er noget man har drøftet, den nye EU-forordning, i 

forhold til den begrænsning, der er på revisors levering af rådgivning?  

 

RU-medlem 3: Der er svaret ja. Det har vi. Men vi har gjort det i revisionsudvalgene - jeg sidder i 2 

revisionsudvalg, og vi har gjort det begge steder, og fået bygget en rapporteringspraksis op nu, så 

vi har helt styr på, hvor vi ligger henne. Jeg tror det er først i 2020, at den får effekt?  

 

Christina: Jo, man kan sige. Det er 2017, der bliver første regnskabsår, der indgår i beregningen 

af gennemsnittet.  

 

RU-medlem 3: Ja, det er 3 år, ikke?  

 

Mathias: Jo, præcis.  

 

RU-medlem 3: Vi har begge steder bygget en rapporteringspraksis op, som bare kører nu. Det er 

bare et standarddokument til hvert møde. Og så har vi lagt et, det har vi nok begge steder, et 

hierarki, hvor vi går ind og godkender på forskellige niveauer, hvornår de her revisionsydelser, kan 

blive accepteret. Her er selvfølgelig også nogle der er i den røde kasse. Dvs. dem må de 

overhovedet ikke røre ved.  

 

Christina: Ja, kan du nævne nogle eksempler på ydelser, som er i den røde kasse?  

 

Mathias: Altså udover forbudslisten?  

 

RU-medlem 3: Nej, det tror jeg ikke. Det er forbudslisten. Vi vil aldrig begrænse os, fordi som 

udgangspunkt har vi ikke noget imod, at bruge den samme revisor, som reviderer os, hvis de har 

de rette kompetencer, for ofte kender de os godt, og skal ikke bruge tid på at sætte sig ind i vores 
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virksomhed. Der er nogle startomkostninger hver gang man får en ny en udefra. Så vi har ikke 

berøringsangst, for at have med revisor at gøre.  

 

Christina: Nej, så man kan sige de absolutte forbudsydelser, er dem der er dikteret i loven? 

 

RU-medlem 3: Ja, det er det.  

 

Christina: Er det noget I har lavet efter de her nye regler er kommet, eller noget der altid har været 

der?  

 

RU-medlem 3: Nej, det har vi lavet efter de regler. Det er sådan governancemæssigt. Vi er nødt til 

at have noget compliance. Vi er nødt til at have styr på hvor ligger vi henne, ikke? Og vi beder 

også revisor om at bekræfte hver gang, at vi er enige om, at det er sådan vi ligger. Så der er 

dobbelttjek på det.  

 

Christina: Ja, så man ligesom afstemmer hinandens.  

 

Mathias: Hvor meget skal der til, før at I i revisionsudvalget skal vurdere om man vil lade egen 

revisor foretage en rådgivningsydelse? Er det alt der kommer op til jer?  

 

RU-medlem 3: Nej, det er undtagelsen, som kommer op til os. Jeg har ikke haft noget endnu. Det 

kan være beløbsstørrelsen, der har været stor. Vil vi bruge så mange penge på det? Men jeg har 

ikke oplevet, at der har været noget oppe hos os endnu, hvor man har været i tvivl, og fået det 

debatteret.  

 

Mathias: Nej, okay. Og hvad er hierarkiet i det? Hvem er det, at der er før Jer?  

 

RU-medlem 3: Jamen, det er vores CFO.  

 

Christina: Ja, som sidder og tager stilling?  

 

RU-medlem 3: Og faktisk regnskabschefer også.  

 

Christina: Kan du nævne nogle eksempler, nogle parametre, på ting som spiller ind, hvis der 

kommer en rådgivningsydelse op til CFO'en, som skal til godkendelse - har han nogle parametre, 

han skal lægge vægt på, når han skal vurdere om det er noget I kan lade egen revisor gøre, eller 

skal I have en anden til at gøre det?  

 

RU-medlem 3: Nej. Det er det med dem der er i rød kasse, og ikke-rød kasse. Det er meget, 

meget lavpraktisk. Det gælder begge steder, for ikke at komplicere det. Vi vil ikke lægge 

begrænsninger på os selv, hvis det ikke er nødvendigt. Hvis vi syntes det er uhensigtsmæssigt, så 

lader vi være. Det er simpelhent lovgivningsbetinget. Det er jo også sund fornuft et stykke hen af 

vejen.  

 

Christina: Ja ja, jeg tænker at meget af det, er en konkret vurdering.  

 

RU-medlem 3: Altså vi har faktisk lavet revisionsudbud et af stederne her sidste efterår, sidste år, 

og hvor vi så har fået valgt revisor for det regnskabsår, som kører for 2017. Så valgte vi en ny 

revisor i forhold til den vi havde i forvejen, og så gik vi faktisk helt systematisk til værk, og valgte 



197 | S i d e   B I L A G  

 

 
 

nye underleverandører til en række ydelser, indenfor skat, indenfor aktuarmæssigberegninger, hvis 

det var nødvendigt, og indenfor nogle andre discipliner, fordi de andre var for konflikte. Så det fik 

konsekvenser faktisk, vores valg af revisor. Når vi ser på kassen, hvad har vi af forbudte ydelser - 

okay, så skal vi have ny leverandør på disse områder. Så det var sådan en større operation ved at 

skifte operation ved at skifte revisor, men vi var godt klar over, at vi skulle gøre det.  

 

Mathias: Ja. Var det en revisor i havde brugt i forvejen? Altså den som i skiftede til, eller som der 

kom i udbud, havde den revisor i forvejen fortaget nogle af de rådgivningsydelser her?  

 

RU-medlem 3: Æhm. Ja, den nye vi fik havde lavet rådgivningsydelser, som nu ikke de kunne lave 

længere. Sådan vil jeg hellere udtrykke det.  

 

Christina: Du siger, at det er over en eller anden vis beløbsgrænse, er der noget fast, at så 

kommer det altid op til jer?  

 

RU-medlem 3: Ja. Jeg kan ikke lige huske beløbsgrænsen, men der er en grænse.  

 

Christina: Okay, ja. Og hvad med ydelser - er der nogle bestemte ydelser, som også altid skal op 

til jer?  

 

RU-medlem 3: Nej. Generelt vil det være beløbsgrænsen vi kører efter. Og hvis vi nærmer os den 

70%, eller hvor meget den lyder på, så begynder vi også at sige, at vi skal se på det. Men det er jo 

indenfor EU - og jeg har altid haft min mistanke - gad vide hvor god den er? For man kan bare 

sørge for, at fakturere fra Singapore osv.  

 

Christina: Ja, det er også et af vores spørgsmål. For man kan sige, at den her EU-forordning giver 

mulighed for, at man kan implementere optioner. Danmark har valgt, at lempe på nogle områder, 

så man alligevel gerne må det, hvor f.eks. i England har man måske strammet endnu mere. Er det 

noget man også tænker over?  

 

RU-medlem 3: Nej, slet ikke. Jeg har dog spurgt om det. Men det er sådan specifikt, hvad er den 

her egentlig værd, for i kan jo bare fakturere fra et andet datterselskab?  

 

Christina: Ja, okay.  

 

RU-medlem 3: Og så bliver den jo klassificeret udenfor EU, men vi kan hyre noget assistance 

udenfor EU.  

 

Christina: Har I indrapportering fra alle jeres enheder til hovedkontoret, i forhold til hvis de får en 

rådgivningsydelse i et andet land?  

 

RU-medlem 3: Ja, alt. Alt kommer til os.  

 

Christina: Ja, så det kommer igennem jer.  

 

Mathias: Er der nogle rådgivningsydelser, hvor I har sagt, at dem vil vi ikke lade revisor rådgive 

om? Måske har vi været lidt inde på det, men har der været et konkret eksempel, hvor man har 

sagt, at her vil vi ikke have egen revisor ind over?   
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RU-medlem 3: Nej, det er de røde kasser og ikke-røde kasser.  

 

Christina: Ja, okay. Hvad med sådan noget som transfer pricing - ville I have sat det i den røde 

kasse eller?  

 

RU-medlem 3: Ja, så skulle jeg have forberedt mig bedre, for det kan jeg ikke huske.  

 

Christina: Det var også bare, hvis du lige vidste det.  

 

RU-medlem 3: Jeg kan ikke huske det men jeg tror faktisk, at den er i den røde kasse. Den har vi 

skiftet tror jeg, for hele skattemodulet rykkede vi over til Deloitte, mener jeg. 

 

Christina: Ja, okay. Grunden til vi spørger, er også bare, fordi det ofte er skatteydelser, der er 

meget tvivl om, hvad man må og ikke må.  

 

RU-medlem 3: Ja. Men der har vi rykket det væk fra revisor og så over til et andet 

revisionsselskab. Det er PwC der fik opgaven, og det var EY der havde den. Skiftede til PwC. Til 

gengæld har EY fået noget, når vi køber op, f.eks. PPA, kan de godt hjælpe os med eller noget 

andet.  

 

Christina: Ja, så der er faktisk sket et skift her. Det er nemlig et af de områder, der ligger sådan 

lidt på kanten om man kan eller ej. For hvad er skatteydelser?  

 

RU-medlem 3: Ja. Altså et nyt eksempel som kommer nu her, den nye leasingstandard. I et af 

selskaberne jeg sidder i, har vi rigtig meget leasing, og det skal vi have styr på nu her når vi 

rapporterer indenfor 1 måneds tid. Og der skal vi sige, hvad bliver de første implikationer på 

balancen, resultatopgørelsen osv., og her har vi så hyret EY, vores gamle revisionsfirma ind, til at 

løse den opgave. De kommer med noget software og prøver at hjælper os med, at skabe et 

framework for hvordan vi gør det her. For det skal vi gøre fremadrettet ret ofte. Altså i løbet af et 

regnskabsår. Det er helvedes tungt.  

 

Christina: Ja, så man kan sige, at efter de nye regler er kommet, får i så nogen andre input til 

revisionsudvalgsmøderne?  

 

RU-medlem 3: Ja ja. Ja for søren. Det var jo et af motiverne for os, til at skifte. At vi gerne ville 

have nogle nye impulser. Vi har haft den samme revisor i 10 år. Der er jo flere årsager til at man 

skifter, men en af årsagerne var, at vi gerne ville prøve at udfordres lidt, om vi gjorde tingene 

rigtigt.  

 

Christina: Ja, om der var noget der kunne optimeres? 

 

RU-medlem 3: Ja.  

 

Christina: Hvad lægger I vægt på, når I skal sige, at det her må vores revisor gerne rådgive om, 

og det her vil vi gerne have en anden til at rådgive om? Er det pris, kvalitet, eller hvad spiller ind? 

Risikoen for at overtræde lov, osv.? Hvad vægter højest?  

 

RU-medlem 3: Altså vi tager forgivet, at vi altid overholder lovgivningen. Det er ikke noget vi 

dealer med, så det er ikke den. Det skal man bare ikke deale med. Og så prøver vi at finde den 
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absolut dygtigste på området, selvfølgelig skal prisen var nogenlunde fornuftig, men prisforskellen 

er ikke så stor blandt de 4 store, hvis man kigger på dem.  

 

Christina: Så kvaliteten er vigtig?  

 

RU-medlem 3: Ja, det er meget mere, at hvem har de rette kompetencer. Det bliver sådan en 

udbudsrunde, de kommer ind til. Dem som så, lad os sige det er vores skatteområde, jamen så har 

dem indenfor skat, som har ansvaret for skat, kalder de her relevante firmaer ind, og så byder de 

på opgaven, og så tester man dem på en række områder. Det kan være kemi, det kan være 

faglighed, det kan være responstid, serviceniveau, og selvfølgelig spiller prisen også en rolle, når 

det kommer til stykket. Men de andre ting - det er næsten det vigtigste, at det er i orden. Man kan 

sige, at om det er 100 kr. i forskel i timen eller hvad ved jeg. Det er ikke det, der gør forskellen.  

 

Mathias: Da I puttede revisionsopgaven i udbud, påvirkede det jeres overvejelser omkring det at 

vælge revisor, hvem der var god til at lave rådgivning?  

 

RU-medlem 3: Det revisionsfirma vi valgte, PwC, var vi faktisk glade for på en række områder. Vi 

diskuterede hvorvidt vi så skulle skifte til dem, for så ville vi miste den mulighed, for at vælge dem 

til rådgivning.  

 

Christina: Ja, jeg tænker, at der måske kommer noget strategisk i, hvad man vælger? Altså hvis 

du vælger dem til det, så udelukker det, at du kan bruge dem til noget andet?  

 

RU-medlem 3: Jamen, det gør det.  

 

Christina: Så der kommer måske lidt mere sådan en skillevæg?  

 

RU-medlem 3: Ja. Men det diskuterede vi, men det afholdte os ikke fra at skifte. Ud fra 

tankegangen om, at de andre kunne nok også godt finde ud af f.eks. skatterådgivning eller give 

noget af det andet, f.eks. ift. regnskabsaflæggelsen. 

 

Christina: Er det sådan, så I har fået noget fra revisor, altså nogle områder, hvor revisor har sagt, 

at det her gør vi bare ikke?  

 

RU-medlem 3: Ja, det har de skrevet. De gjorde det både i deres tilbudsgivning, hvor de siger, at 

de ikke kan røre ved det her. Og også i deres løbende revision. Altså det er bare sådan en planche 

de har, tror jeg.  

 

Christina: Men ja, det var bare om de havde givet noget ud.  

 

RU-medlem 3: Ja, men det har de. Og de siger også, at de har deres egne interne 

kvalitetssystemer, og det har vi faktisk holdt dem op på nu, at det bruger vi lidt compliance på. 

Deres interne kontrolsystemer. For vi kan ikke helt holde styr på, om der er kommet ny regulering, 

så vi har sagt, at de skal hjælpe os med, at holde styr på, at vi er i compliance på det her område 

her. Og de skriver direkte i deres revisionsprotokol til os, i deres rapportering til os, at de har været 

igennem deres kvalitetssystemer. Og det er den sidste der står, hvor der er sådan en hvor de 

siger, at de ydelser vi har lavet siden sidste møde, overholder lovgivning og er i øvrigt kørt 

igennem vores interne kvalitetssystem, hvor man har godkendt dem.  
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Mathias: Ja. Forholder I Jer sådan, udover at man indirekte forholder sig til revisors 

uafhængighed, fordi man er med til at vurdere rådgivningsydelser, til hvad revisor må og ikke må? 

Vurderer I revisors uafhængighed på andre måder?  

 

Christina: Altså i forhold til rådgivningsydelser, er der noget der er anderledes der, når man skal 

vurdere revisors uafhængighed der kontra en alm. revision?  

 

Mathias: Altså sidder man på revisionsudvalgsmøderne og vurderer revisions uafhængighed? Er 

revisor uafhængig eller ej?  

 

RU-medlem 3: Altså jeg vil sige, at det ikke er noget der optager os mange minutter. Vi sidder x 

begge steder i revisionsudvalgene, og jeg går nok for at være den regnskabskyndige i 2 udvalg. 

Jeg kan dem ikke på fingerspidserne. Jeg er ikke revisionstrænet, jeg er anderledes trænet. Så jeg 

kigger på dem, og siger om vi er i compliance - det er det eneste spørgsmål jeg har, og jeg kigger 

på revisorerne og vores regnskabschef eller CFO, og CFO'en kigger ofte bare på revisor. Altså 

man kan jo heller ikke. Det er umuligt. Der er 3.000 sider IFRS-standarder man skal sætte sig ind. 

Der er revisorloven, der er forordningen og der er alt muligt.  

 

Christina: Ja, der er mange ting man skal holde styr på.  

 

RU-medlem 3: Det skal de sørge for.  

 

Christina: Ja, det forventer man, at revisor gør?  

 

RU-medlem 3: Ja, det gør man! Det gør man.  

 

Christina: Ja, så hvis revisor siger, at vi er uafhængige, så er det det man går med? 

 

RU-medlem 3: Ja, de skriver det. Selvfølgelig har vi en compliance med os, som lige nogle gange 

har lidt styr på det, men det er dem vi beror os på. Og mere gør vi ikke. Jeg kan ikke sige hvordan 

de gør, når de så vælger de her rådgivere, for der er jeg ikke med til møderne. Dem som skal have 

noget hjælp til noget et eller andet, problem, f.eks. leasing.  

 

Christina: Holder i flere revisionsudvalgsmøder efter de nye regler er kommet?  

 

RU-medlem 3: Nej, nej.  

 

Christina: Okay, så det er det samme.  

 

RU-medlem 3: Det betyder ikke noget. Altså, det er ikke noget jeg ligger søvnløs over den nye 

forordning. Den kan måske lige enkelte år give noget bøvl, fordi der er nogle begrænsninger.  

 

Christina: Ja, og så er der måske nogle gråzoner, hvor man ikke rigtig ved om man kan få revisor 

til at gøre det eller ej?  

 

RU-medlem 3: Nej, det tror jeg ikke er noget problem. Jeg tror revisor er meget forhippet i at få 

opgaven. Vi er mere interesseret i at få den bedste, men selvfølgelig være i compliance. 

Rækkefølgen: Compliance og få den bedste. Sådan er det.  
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Christina: Nu havde I ikke haft nogle eksempler endnu, hvor det skulle op til revisionsudvalget, 

hvor I skulle godkende en specifik rådgivningsydelse? 

 

RU-medlem 3: Det vil typisk være beløbsstørrelsen. Vi har ikke haft nogle efter det her er lavet. Vi 

har haft det for 2 år siden, da vi købte store selskaber op, hvor det skulle til os. Der ville vi have 

haft problemet. Men siden har vi jo kun lavet (utydelig). Vi har ikke lavet opkøb eller noget vel.  

 

Christina: Nej. Men får i nogle input, sådan f.eks. ift. 70%-grænse? Et eller andet med, at nu har vi 

haft så meget rådgivning ud af vores samlede revisionshonorar?  

 

RU-medlem 3: Ja, det kan jeg jo se. Jeg får sådan en statistik. Vi har statistikken på hvert møde. 

Det var noget af det første vi lavede. Det var faktisk det her hierarki, hvornår vi skal godkende og 

så var det, tabellen med hvor tæt vi var på de 70%.  

 

Christina: Ja okay. Så det er noget i drøfter ved møderne eller lige ser?  

 

RU-medlem 3: Nej, vi drøfter det ikke. Vi ser det bare. Vi er milelangt fra.  

 

Mathias: Ja, jeg tror i ligger på XX% eller sådan noget.  

 

RU-medlem 3: Ja, så når vi er så langt fra, så er det jo ikke noget man sidder og dykker ned i. Så 

er man mere interesseret i, om der står nogle andre findings i revisionsprotokollen, som du skal 

forholde dig til og spørge ledelsen om, hvorfor det sådan det står. Eller hvad der nu kan blive 

drøftet.  

 

Mathias: Ja. Sådan noget som, f.eks. disciplinæransvaret, når man er revisionsudvalgsmedlem - 

at man kan blive indbragt for revisornævnet og blive sanktioneret, er det noget der påvirker, når 

man skal vælge hvad revisor må og ikke må?  

 

RU-medlem 3: Nej. Altså det er egentlig nemt. Rækkefølgen er compliance først. Vi dealer ikke 

med compliance. Det er ikke til at styre. Færdig - det er ikke så svært. Det gør vi bare ikke. Og nej, 

jeg måtte orientere mine kollegaer i mine revisionsudvalg om at der er kommet den her, med at de 

kan komme ind og sidde i bestyrelser, og få en bon på op til 300.000 kr. Det er det, og så arbejder 

vi bare videre. Altså, hvis du arbejder efter din sunde fornuft og gør dig umage med det du laver, 

så kan du ikke havne der. Så er det fordi reglerne er snot-åndsvage, for vi gør os umage. Så er der 

et eller andet, så er reglerne for kompliceret, hvis vi havner der. Ellers er jeg blevet snøret af 

CFO'en eller af revisor - det kan også godt ske. Og det er mine medlemmer så også. Det er der 

ingen tvivl om. Altså vi vil ikke det der.  

 

Mathias: Hvis nu man antager, at der kom en rådgivningsydelse op til jer, og I skulle godkende, og 

I var i tvivl om, om det var noget revisor måtte eller ikke måtte? Ville I så lade egen revisor gøre det 

eller ville man hellere være sikker og lade en anden gøre det?  

 

RU-medlem 3: Agr, der vil jeg være pragmatisk og kigge på ledelsen og sige: "Er det her noget 

der er godt nok?". Det er klart, der kan være nogle tolkningsspørgsmål, og så vil jeg måske sige 

kontakt styrelsen. Få lige den her clearet af med en derinde fra. Eller hvis de gerne vil skrive at den 

er helt sikker, så er det vores dokumentation på at det er i orden. Hvis driften syntes at det er den 

bedste løsning, så skal de vælge den. Vi skal ikke stå i vejen for dem. Så vi er ikke sådan 

krakilske.  
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Mathias: Nej, og så det er ikke sådan så man går og bidder negle for, at nu kan man blive 

sanktioneret?  

 

RU-medlem 3: Nej, jeg tænker ikke over det.  

 

Christina: Jeg tænker måske også, at ansvaret i sig selv?  

 

RU-medlem 3: Jamen, det er helt andre bekymringer man kan have når man sidder der. At man 

kommer i revisornævnet – det må man tage med og stå skoleret. Hvis man har gjort sit arbejde 

ordentligt, kan man også argumentere sin sag, når man står derinde. Der er masse af mere giftige 

sager man kan bekymre sig om. Altså når man laver et opkøb f.eks. til så mange penge, så tænker 

man - har vi husket det hele, og gjort vores arbejde godt nok. Hold kæft hvis det her går galt. Det 

er helt andre bekymringer vi har end en tur i revisornævnet.  

 

Christina: Ja, jeg tænker også at de spekulationer må vægte noget mere?  

 

RU-medlem 3: Ja, det gør det også. Vi bruger mere tid på det, end om vi havner i fedtefadet hos 

revisornævnet.  

 

Christina: Bare sådan rent interesse, hvor meget er man inde over sådan noget i 

revisionsudvalget, hvis I f.eks. opkøber noget?  

 

RU-medlem 3: Jamen, den kører vi op til bestyrelsen. Det vil kun være de regnskabsmæssige 

konsekvenser vi tager i revisionsudvalget og rapporterer op til bestyrelsen. Hvis vi laver det her 

opkøb, så kan det få de og de konsekvenser.  

 

Christina: Okay, det er Jer der informerer om det? 

 

RU-medlem 3: Ja, og så vil det være, om vores finansiering er på plads. Det vil vi også rapportere 

op. Det er den måde vi er organiseret på.  Men alt andet skal jo op til bestyrelsen, for det er jo en 

samlet bestyrelse der skal godkende det. Diskutere om det er en god ide, og også godkende det.  

 

Mathias: Så man kan sige, udover det med at der kommer en oversigt over hvor meget rådgivning 

man har, et hierarki i processen i at godkende rådgivningsydelse. 

 

RU-medlem 3: Og det beløbene vi snakker om. Der hvor det gør det ondt, er når vi begynder at 

nærme os de 70%, så begynder vi at sige.  

 

Mathias: Ja, så begynder der måske at gå planlægning i, hvilken ydelse, man vil have egen 

revisor eller? 

 

RU-medlem 3: Yes.  

 

Mathias: Men udover de politikker og procedurer man har fået, er der så andre tiltag som den nye 

EU-forordning har medført?  

 



203 | S i d e   B I L A G  

 

 
 

RU-medlem 3: Det har ikke noget med forordning at gøre, men jeg tænkte lige på beløbene før. 

Altså rent faktisk har vi fået ind, at jeg skal godkende nogle beløb, hvis de bliver for store. Altså det 

er bare omkostningsforbruget.  

 

Mathias: Okay, jamen tak for din tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 | S i d e   B I L A G  

 

 
 

Bilag 22: Transskribering af interview, RU-medlem 4 

Interview foretaget: fredag d. 26. januar 2018.  

Yderligere bemærkninger: Telefonsamtale.  

 

RU-medlem 4: Det er RU-medlem 4.  

 

Christina: Hej RU-medlem 4. Det er Christina.  

 

Mathias: Hej RU-medlem 4.  

 

Christina: Det var dejligt, at du havde tid til at snakke med os.  

 

RU-medlem 4: Ja, jamen det var godt det lykkedes var jeg ved at sige.  

 

Christina: Det er altid lidt frem og tilbage, når man lige skal have aftaler i hus.  

 

RU-medlem 4: Ja, men jeg håber, at jeg har forberedt mig lidt på det I har i skuffen, og ellers må vi 

lige tage en runde en mere.  

 

Christina: Ja, ja. Og det er ikke noget helt vildt. Nu ved jeg ikke om du har set vores 

problemstilling, men det er meget det der med, at der i juni 2016 kom nogle nye regler til hvad 

revisor må rådgive om, og hvad revisor ikke må rådgive om. Og det er ligesom det vores opgave 

kommer til at handle om, og sige: ”Jamen de regler og de begrænsninger der er kommet til 

revisors levering af rådgivningsydelser. Er det noget, der får en betydning i praksis? Både set fra 

PIE-selskabernes side og revisorernes side. Og hvis det får en betydning, hvad er den så”. Så det 

er meget det vi skal se på. Altså den praktiske betydning af de her regler.  

 

RU-medlem 4: Men allerede i dag har vi haft lidt med hvor meget vi kan bruge vores revisor, altså 

som konsulenter til andre opgaver. Og det er noget vi kigger på hver gang, om fordelingen er og 

om vi overskrider de grænser. Vi har nogle procentgrænser, og så har vi forskellige der er 

bemyndiget til at gøre det. Det er sådan vi kører det. Og det er selvfølgelig blevet sat lidt mere i 

system med den nye forordning, men jeg tror, at vi var noget mere bekymrede i starten. Og den 

måde man har implementeret det på i Danmark, er måske lidt mere lempelig end man har kunne 

frygte. Så jeg vil sige, at det er til at operere med. Men det er da en udfordring, især på skat, at 

revisoren som kender selskabet rigtig godt. Det er måske der hvor vi også gerne vil have dem til at 

hjælpe med skat, og hvis de opgaver bliver for store, så kan det ikke lade sig gøre. Og det er der vi 

måske nok har udfordringen. Men nu ligger det, ja det er vel ikke nogen hemmelighed, at på et 

eller andet tidspunkt så skal vi skifte revisor indenfor nærmeste fremtid, fordi vi har haft PwC i en 

menneskealder.  

 

Christina: Ja, det er de nye regler med firmarotation, som siger det, ikke?  

 

RU-medlem 4: Jo, lige nøjagtig. Og derfor er vores sådan umiddelbare plan, at så har vi jo en 

mulighed for, at de mennesker de skal jo have en cool-off periode, fra PwC, og de kender jo 

firmaet ud og ind, som revisor gennem mange år, så de vil kunne køre videre som vores 

skatterådgivere, når vi får en anden revisor til selve revisionen. Så det er sådan lidt praktisk 

løsning.  
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Christina: Men allerede inden reglerne kom havde I altså nogle interne politikker omkring hvor 

meget rådgivning og måske nogle bestemte ydelser I har sagt, at det må revisor ikke lave?  

 

RU-medlem 4: Ja. Og der er også nogle regler omkring det her, og så har vi været ret hurtige til at 

implementere nogle af tingene, så de faktisk har kørt, allerede ift. hvis vi rekruttere nogle fra PwC, 

så er der en procedure, som også ligger. Så vi har allerede gjort nogle af tingene. Måske ikke 

100%, men det har ikke været det store problem. For os tror jeg at tingene er blevet strammet lidt 

op, og blevet en lille smule mere besværligt. 

 

Christina: Nej, så det er ikke sådan en kæmpe omvæltning? 

 

RU-medlem 4: Nej, det er i hvert fald ikke min fornemmelse. Og jeg er jo kun på den overordnede 

del. Altså det kan godt være, at der er nogle kollegaer herude, der syntes at det er besværligt 

(griner). Men sådan i det store billede, altså der er det ikke det store. Men tingene er selvfølgelig 

blevet sådan lidt mere, at der er lidt flere ting man skal holde øje med, at man overholder. Men det 

er jo generelt det vi føler. At lovgivningen bliver bare mere kompliceret. Der er hele tiden flere 

regler at overholde, og der er også en forståelse for, at når man er et børsnoteret selskab, så er 

man jo også i offentligheden, og det har en interesse, så ellers måtte man jo ligesom afnotere sig, 

og så leve livet lidt mere skjult. Det er jo den mulighed man har. Men et eller andet sted, så skal 

selskaber jo også reguleres.  

 

Christina: Men kan du sige, at jeres interne procedurer ift. rådgivningsydelser, hvad ligger det på 

af niveau? Har i noget andet end de 70%?  

 

RU-medlem 4: Jamen, vi har haft, jeg tror vi har haft 50% før, og nu er vi selvfølgelig steppet op til 

det vi skal. Og det er så vores compliance-officer, som kan godkende. For at vi ikke ryger over, så 

er det ligesom ham der skal godkende, hvis det er over en konsulentting på 20 mio. kr., så er det 

ham der går ind. Men der er faktisk i årsopgørelsen, er der et lille skriv om Audit Comittee, og der 

står også lidt om vores roller og ansvar, og også lidt omkring det her. Og som jeg husker det, så 

bliver det lidt mere detaljeret, og sidst på måneden, kommer det nye årsregnskab, så der kan I 

måske også hente lidt information omkring Audit Committeens rolle. Men jeg kan ikke huske, om vi 

er inde med procenterne og sådan noget. Men vi overholder selvfølgelig reglerne.  

 

Christina: Er det sådan så I har sagt, at der er nogle bestemte rådgivningsydelser, som revisor 

ikke må rådgive om?  

 

RU-medlem 4: Det mener jeg ikke. Men vi prioriterer. Altså vi kan godt se at der er en 

begrænsning på PwC, hvor meget vi kan bruge dem. Og vi er også nødt til at holde styr på det, for 

datterselskaberne vil også godt bruge dem. Og vi kan også komme lidt i problemer ift. koncernen, 

hvor at vi er med i koncernen. Og vores søsterselskab, hvis de nu bruger mere. Så der er altså lige 

noget, der skal koordineres rundt omkring, så på den måde bliver det lidt mere besværligt henover 

forskellige selskaber, men der er også nogle personsammenfald, sådan så vi kan få det til at 

fungere. Men det er selvfølgelig en udfordring, og også efterhånden som virksomhed X, måske får 

større ejerandele i flere og flere selskaber, så vi får flere og flere søstre, så kan det godt blive en 

udfordring.  

 

Mathias: Ja, og specielt lige op til en firmarotation.  
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RU-medlem 4: Ja, og indtil videre man i hvert fald ønsket, at man har den samme revisor. Det er 

ikke et krav, men det er set som praktisk, fordi de skal lave et koncernregnskab, og der er det 

nemmere for dem, hvis det er den samme revisor, der er i alle datterselskaberne. Men fordelen for 

os vil selvfølgelig være, at hvis det var forskellige selskaber, så var vi ikke belastet af hvor mange 

andre ydelser, vi kunne købe af et evt. revisionsfirma. Så der er lidt for og imod. 

 

Christina: Ja, der er lidt med koordineringen mellem selskaberne.  

 

RU-medlem 4: Ja, men det er til at håndtere.  

 

Christina: Sådan til daglig, har I en eller anden procedure? Nu siger du, at der sidder noget 

compliance, men ellers er der en CFO eller et eller andet, som godkender alle rådgivningsydelser?  

 

RU-medlem 4: Altså der er forskellige niveauer på hvornår og hvor store rådgivningsydelser må 

være. Og vi har vores, vi har jo en regnskabsdel, men så har vi også i vores Audit Committee hele 

compliance delen, og det er så compliance delen som holder øje med, at CFO'en ikke overskrider, 

eller finansafdelingen, at der er styr på det. Så det er faktisk vores compliance-officer der sidder og 

godkender. Og jeg mener, at det er ydelser over 20 mio. Altså sådan så, at man kan tage det op. 

Fordi ude i datterselskaberne vil vi også gerne bruge vores revisionsfirma, så det er jo hele tiden 

en prioritering ift. det. Og nogle gange er det jo kun fordi det er nemmere, fordi det er nogen man 

kender og det er hurtig ind og sådan noget. Men altså, nogle ting kan andre jo gøre ligeså godt kan 

man sige.  

 

Christina: Ja, ja. Men der er bare noget over, at man har noget kendskab til hinanden og sådan 

nogle ting ift. sin egen revisor.  

 

RU-medlem 4: Ja.  

 

Mathias: Når datterselskaberne de også får rådgivningsydelser af PwC, skal de så rapportere op 

til jer, og spørge om det er okay, at de får den her rådgivningsydelse?  

 

RU-medlem 4: Ja, det gør de. Så der er et samlet overblik, og vi kigger også på hvordan 

fordelingen ligger i procent på hvert møde. Altså vi har jo 4 Audit Comittee møder ifm. med de 4 

kvartalsmøder, så på den måde så er det noget, der lige bliver fulgt op på, at vi holder det.  

 

Christina: Ja, okay. Har I nogle ydelser, som I skal godkende på de møder, eller er alt godkendt 

når det kommer op på møderne?  

 

RU-medlem 4: Ja, altså hvis det er nogle store nogle, og hvis man skal vælge, og skal lave en 

prioritering, altså sådan så den overordnede plan, så er vi jo inde over det her. For man kan jo godt 

komme i en situation, hvor at de procenter der er til rådighed ikke er nok. Og så er vi inde over 

prioriteringen, men ellers får vi bare en orientering om, at vi ligger på den rigtige side af 

procenterne, og at der ikke forventes nogle problemer. Og så hører vi ikke mere om det kan man 

sige. Så er det mere en del af arbejdsgangen mellem lederne, at få det til at gå op.  

 

Christina: Ja, okay. Jeg ved ikke hvor meget du er med til det, men kan du sige sådan hvad der er 

afgørende, når I skal beslutte hvad revisor godt må rådgive om, og hvad revisor ikke må rådgive 

om?  
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RU-medlem 4: Altså jeg vil sige, altså vi er jo interesseret i, at de laver det, der skaber mest værdi. 

Men samtidig må de jo heller ikke gå ind over noget, hvor de bliver kompromitteret i forhold til at de 

også er vores revisor. Så den vurdering, men det er vores gulvniveau, der gør det. Og jeg tror, at 

prioriteringen er meget, at det skat vi har behov for, det vil vi godt have, at de laver. Og som de må 

selvfølgelig.  

 

Christina: Ja. Har I haft nogle eksempler på en eller anden rådgivningsydelse, hvor den har I 

drøftet i revisionsudvalget, om revisor måtte rådgive om det eller om den skulle lægges over til en 

anden? 

 

RU-medlem 4: Det tror jeg ikke vi har haft i min tid. Nu har jeg siddet 4 år, tror jeg. Og det kan jeg 

ikke huske. Så det tror jeg ikke. Men det har i hvert fald ikke været en stor ting, hvis den lige har 

været henne over vores bord. Så har det ikke været noget, der har været sådan. Så jeg tror at hos 

os, der er det meget en del af forretningsgangen. Altså vores interne revision har jo et rigtig godt 

samarbejde med PwC. Og når vi har benchmarket, så har vi en forholdsvis stor intern revision ift. 

andre selskaber, men til gengæld har vi også, måske et forholdsvist rimeligt honorar til revisorerne. 

Og det er jo noget med, at vi jo heller ikke er så komplicerede på nogle punkter. Altså man kan 

diskutere meget ift. når vi skal prøve at benchmarke, hvor meget vi betaler for vores 

revisionsydelser. Men indtrykket er, at vi i hvert fald ikke betaler alt for meget. Så vores interne 

revision de koordinerer også en del med PwC, og det samarbejde fungerer rigtig fint. Så jeg tror 

også, at de tager nogle af de der vurderinger i fællesskab.  

 

Christina: Ja. Men det er nok også driften til daglig der sidder med det - men har I oplevet noget, 

hvor PwC har sagt, at det her vil de ikke rådgive om, fordi det mener de, vil være i 

uoverensstemmelse med loven?  

 

RU-medlem 4: Altså det kan jeg ikke huske, og jeg har heller ikke set det i Management Letter. 

Men jeg er sikker på, at PwC nok har sagt fra. Altså der er en rigtig god dialog, og de fleste ting, 

som de bringer op, de bliver efterlevet, så på den måde, så er der et forhold hvor at man 

respekterer hinanden. De kommer med nogle forslag. Det kan godt være man syntes de er lidt 

besværlige, men man har en respekt for deres faglighed, og siger, jamen det retter vi os efter og 

får det implementeret på en eller anden måde. Så de fleste af de ting som kommer fra revisorerne i 

Management Letter eller noget, det bliver implementeret i en eller anden form. Så jeg tror egentlig, 

at jeg har stor tillid til at PwC, og at de også selv holder forholdsvist øje med det her. For de er jo 

heller ikke interesseret i at komme i klemme. Så det er 2 parter, der gerne vil overholde reglerne. 

Vi vil gerne have, at der ikke er noget at komme efter. Begge parter vil gerne have, at tingene er i 

orden.  

 

Christina: Er det noget I har lagt mærke til, at Danmark har implementeret reglerne til minimum og 

ikke gjort det så kompliceret, hvor andre lande måske har implementeret mere stramt, og 

overimplementeret lidt mere og gjort det lidt sværere. Er det noget I mærker? Jeg tænker, I har jo 

alligevel nogle selskaber rundt omkring. 

 

RU-medlem 4: Altså fordi vi jo er et dansk selskab, så er det jo de danske regler, der er den 

overvejende chef. Men vores formand for revisionskomitéen kommer fra et land, hvor jeg har 

indtryk af, at de har implementeret det på en anden måde. Så personen har været meget bekymret 

over nogle af de her ting, og føler, at jeg tror at i Danmark og Nordeuropa er det blevet 

implementeret lidt mere operationelt, sådan så det er til at få til at fungere. Og der har jeg også, jeg 

tror også, at vores finansorganisation har været lobbyet, for at det skulle være operationelt. Og det 
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har revisorerne selvfølgelig også. Altså man skal selvfølgelig opfylde det der er intentionen i det 

her, men der er ingen grund til at gøre det mere besværligt end det. 

 

Christina: Hvad sådan noget med en skatteydelse, som f.eks. Transfer Pricing. Det ved jeg ikke 

om I har meget af. Er det noget PwC laver, eller har I andre end det?  

 

RU-medlem 4: Jamen det vi prøver. Vi har jo rigtig mange valutaer. Vi laver en aftale med de store 

skattemyndigheder, så vi aftaler hvordan fordelingen er mellem Danmark og det pågældende land. 

Så vi prøver at få det, med alle de store markeder. Vi har haft sager i udlandet, hvor de 

udenlandske myndigheder har ville have en større del af kagen. Og jeg ved ikke om vi er ligeglade, 

men vi vil bare helst ikke betale 2 gange. Så det er ligesom vores bekymring. Og det gode er, når 

vi laver sådan en APA, så er fordelingen på plads. Vi har ikke nogen usikkerheder i forhold til at 

der pludselig bliver rejst et krav. Og det er faktisk lykkedes os, at få de fleste steder, hvor vi gerne 

vil have det. Men så er der selvfølgelig nogle usikkerheder rundt omkring, men så har vi begrænset 

det til mindre lande, så udsvingene ikke bliver så store. Men altså, fordi det er tidskrævende med 

de der retssager.  

 

Christina: Ja, det er helt vildt så lang tid de tager.  

 

RU-medlem 4: Ja, inden de bliver afsluttet. Så det har vi haft succes med. Så på den måde, har vi 

ikke de store. Altså der kommer selvfølgelig hele tiden noget, men det er ikke noget der fylder så 

meget, så det fylder meget hos Audit Committee, fordi vi har de store markeder på plads ift. det 

her.  

 

Christina: Ja, der er måske ikke så meget behov for rådgivning på det område så, fordi man har 

de aftaler på forhånd.  

 

RU-medlem 4: Ja. Tilbage i tiden der har vi haft nogle store sager, og nogle af dem har vi også 

tabt, hvor at vi så også skulle betale noget i et eller andet land, og så prøve at få nogle penge 

tilbage fra den danske stat. Og det er jo aldrig særlig rart at skulle hente penge op af statskassen, 

så det kan jeg godt forstå at de er lidt tilbageholdende med. Så det er sådan lidt gynger og 

karruseller. Men ved at lave de her aftaler, så bliver problemerne mindre, så det er ikke noget der 

fylder noget på Audit Committee møderne. Transfer pricing på den måde.  

 

Mathias: Ja, okay. Når I har de der skattesager, er det så noget I bruger PwC til?  

 

RU-medlem 4: Nej, fordi der kan man sige, at der er vi ovre i juridisk rådgivning.  

 

Mathias: Ja, okay.  

 

RU-medlem 4: Jeg mener faktisk, at vi betaler en rigtig og fair skat. Vi har ikke en meget aggressiv 

skattestrategi. Vi betaler jo faktisk, og har lige over xx% i skat. Så på en måde føler vi os ikke 

udsatte på den måde, men man kan da altid diskutere hvor værdien bliver skabt. Og det kan jeg da 

godt forstå, at man gør rundt omkring i verden. Men vores bekymring er jo mest, hvis vi skal betale 

2 steder. Og selvfølgelig er det altid sjovere at betale et sted, hvor der er lav skat fremfor høj skat, 

men vi mener faktisk, at vores vurdering er baseret på fakta. Så vi har ikke sådan nogle 

skattekarruseller og alt sådan noget kørende.  
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Christina: Hvad med sådan noget som hvis I skal opkøbe et eller andet, eller have lavet en 

værdiansættelse af noget? Er det noget I selv står for, eller har man en revisor eller en anden 

rådgiver til det?  

 

RU-medlem 4: Altså nu ved jeg ikke helt hvad du tænker med værdiansættelse. Er det mindre ting 

eller lidt større ting?  

 

Christina: Jamen altså f.eks. hvis man nu skal opkøbe nogle andre eller omstruktureringer og 

noget i den stil. Er det noget I selv sidder med eller har I en rådgiver til det?  

 

RU-medlem 4: Altså jeg tror vi sidder med hovedparten selv, men PwC kigger jo ind over, om de 

ligesom er enige i den vurdering vi har lavet, eller hvad der kan afskrives hvordan. Der har vi jo 

deres rådgivning ind over. Og der er det dem, fordi det er jo direkte på årsregnskabet. Hvis det er 

lidt større ting i hvert fald.  

 

Christina: Ja, okay. Jamen så tror jeg egentlig, at det var det. Har du mere Mathias? 

 

Mathias: Jamen, så skulle det lige være - altså der er jo kommet sådan et krav ifm. EU-

forordningen, at revisionsudvalget skal forholde sig til revisors uafhængighed. Er det noget man 

har haft op og drøfte, eller ser man på revisor og siger: "Er du uafhængig? Ja, det er jeg er 

uafhængig." Og så er den klaret, eller er det noget man indtænkt i nogle nye politikker eller?  

 

RU-medlem 4: Jeg tror, at vi tager jo op og det er jo også derfor, at vi indenfor den nærmeste 

årrække kommer til at skifte PwC ud, fordi de vil jo ikke være uafhængige, fordi vi har haft dem så 

mange år. Og vi har jo også skiftet partner nogle gange i min tid. Så det er også noget, der er på 

vores bord. Men selvfølgelig på et overordnet plan. Og det er jo også noget af det vi kigger på, når 

vi rekrutterer. Altså nogle gange rundt omkring i verden, så skal de jo også være godkendt, hvis de 

f.eks. i Brasilien vil have en i finansafdelingen fra PwC, så kommer det jo til os i Danmark inden de 

får lov at gøre det. Det skal være godkendt. Og det er jo også en del af, at sikre uafhængigheden. 

Så ja, jeg føler meget at ledelsen er meget opmærksomme på det her. At den rolle har man, og er 

også interesseret i at PwC fremstår som at være uafhængig. Vi er interesseret i at være så 

gennemsigtige som overhovedet muligt, sådan så man ved, at når man køber en aktie i X, så ved 

man hvad man får og hvad man ikke får.  

 

Mathias: Så det er ikke sådan, at efter EU-forordningen er kommet, så har man været mere kritisk 

overfor revisors uafhængighed?  

 

RU-medlem 4: Nej, det tror jeg egentlig altid vi har været. Og selvfølgelig er der kommet mere 

fokus på det, men det er ikke sådan noget som har ændret det grundlæggende. Det kan godt 

være, at der er strammet lidt mere op, og man er blevet lidt mere opmærksom på det, men 

grundlæggende har det altid være vores ønske. Og jeg tror måske også lidt det skyldes vores 

ejerstruktur. Men det er jo også samtidig et offentligt selskab, så derfor er det jo vigtigt, at der er så 

mange informationer som overhovedet muligt, og at revisor står som alle aktionærers 

repræsentant og garant for, at tingene foregår rigtigt. Så vi er jo også interesseret i, at de er 

uafhængige og fremstår uafhængige.  

 

Mathias: Hvis du skal sige sådan, at den her ting med EU-forordningen, som kommer til at påvirke 

os mest - hvad for en ting, skulle det så umiddelbart være, hvis man kan sige det?  
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RU-medlem 4: Jeg tror, at det er de der procentsatser, som ikke er til diskussion. Jeg tror så, at 

der måske går lidt tid, inden det kommer til at genere op, fordi at vi jo meget belejligt, får et 

revisorskifte indenfor den nærmeste fremtid. Så kan vi jo trække ligeså meget vi vil på PwC. Og 

altså det er sådan den umiddelbare ting jeg vil sige, som er den helt store.  

 

Christina: Ja, og jeg tænker også, at i og med I allerede har haft den der interne 

godkendelsesprocedure og procent, så er det vel heller ikke sådan så I får nogle helt andre input til 

revisionsudvalget. Jeg tænker, at det har I vel allerede fået - sådan en status over, at nu har vi 

brugt så og så meget rådgivning ift. revisionen, og på de og de ydelser?  

 

RU-medlem 4: Jo, og det har jo hele tiden været en prioritering. Og nogle gange har vi måske 

også valgt PwC, fordi det har været for tæt på, og man vil kunne sætte spørgsmålstegn ved deres 

uafhængighed. Så det er jo en ledelsesopgave, der måske er blevet skærpet en lille smule, men 

det er også det.  

 

Mathias: Tænker du, at I fortsat vil bruge PwC til rådgivning efter firmarotationen?  

 

RU-medlem 4: Ja, det er jeg ret overbevist om.  

 

Mathias: Og måske endda i højere grad?  

 

RU-medlem 4: Ja, det kunne man godt forestille sig, og i hvert fald tror jeg, at man kigger i en lang 

periode, vil de jo kende firmaet så godt, så på skatteområdet vil de være oplagt.  

 

Mathias: Jamen så tror jeg det var meget fint. Jeg ved ikke om du umiddelbart har nogle 

spørgsmål eller?  

 

RU-medlem 4: Nej altså, jeg syntes jo det er spændende. Men jeg tænker, at der må være mindre 

firmaer, der ikke har en ligeså stor organisation, som har lidt større udfordringer end vi har.  

 

Christina: Ja, det er også vores indtryk. At der er nogle selskaber, som ikke har haft 

godkendelsesprocedurer på forhånd, og for dem virker det måske lidt voldsomt, at der kommer de 

her regler.  

 

Mathias: Og det er klart, at jo større set-up du har, jo flere ting kan du klare internt, og dermed ikke 

være ligeså afhængighed af revisors levering af rådgivningsydelser. Og på den måde har du ret, 

og størrelsen og set-up’et på organisationen, påvirker problemstillingen. Så det er helt sikkert 

noget som spiller ind.  

 

Christina: Og så syntes jeg, at det er klart, at der er nogle ydelser, hvor at man er i tvivl omkring, 

f.eks. skatterådgivning. Hvad er det, og hvor meget skal der til, før at man godt må hjælpe og 

hvornår må de ikke hjælpe? Der er nogle tvivlsspørgsmål i lovgivningen. Hvor der tror jeg måske 

også, at nogle af de mindre, sidder lidt mere i tvivl.  

 

RU-medlem 4: Så tror jeg også, at på mange punkter er de udenlandske regler lidt på forkant, så 

vi har haft noget af det inde på livet, og derfor er forandringerne ikke ligeså store for os, fordi vi har 

måske implementeret 50-80%. Men selvfølgelig er det noget ekstra arbejde, men det er ikke noget, 

som vælter læsset. Men det bliver spændende at høre, fordi der er jo den balance. Som borger er 
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det jo også i ens interesse, at der er åbenhed, og at man kan tro på regnskaber osv. Så det er 

sådan en balancegang.  

 

Christina: Ja, at man selvfølgelig stadig skal have tillid til det.  

 

RU-medlem 4: Ja, det er jo vigtigt. For hvis ikke der er tillid til, at revisor er uafhængig, så er 

påtegningen jo ingenting værd. Man skal helst kunne læse et årsregnskab, og så tro på, at man et 

nogenlunde billede af, hvad det er for et selskab man køber sig ind i.  

 

Christina: Ja præcis. Tusind tak for det. Hvis du er interesseret i det, så sender vi sådan en lille 

konklusion på, hvad vi er kommet frem til, når vi nu er færdige med vores opgave.  

 

RU-medlem 4: Det vil jeg rigtigt. Det lyder spændende. Og hvis der dukker mere op, så må I lige 

sige til. Jeg ved ikke hvad der gik galt i starten, men jeg fik noget tilsendt. I havde sendt noget, og 

så fik jeg hele korrespondancen, men jeg mailer de første mails fra jer. Men nu er der altså hul 

igennem, så hvis at I har nogle supplerende spørgsmål, så må I endelig sige til.  

 

Christina: Det er super dejligt at vide, at der bliver bakket op omkring det. Det betyder meget for 

sådan en opgave, når det er den praktiske vinkel. Det eneste det skulle være hvis I har en eller 

anden intern procedure for hvordan man godkender, eller hvis man har nogle ydelser i 

procedurerne, som man siger, at det må aldrig være revisor - men det er ikke sikkert du kan 

udlevere det? 

 

RU-medlem 4: Jamen, vi har Audit Committee møde på tirsdag, så der kan jeg lige høre, om der 

ligger et eller andet som er så lidt følsomt, at det kan komme ud i public domæne. Men jeg mener, 

at vi har åbnet en lille smule mere op i Audit Committe rapporteringen i årsrapporten.  

 

Christina: Det kan være vi kan finde noget heri.  

 

RU-medlem 4: Ja, altså samme dag som en bliver offentliggjort ligger den som PDF på 

hjemmesiden, og der er sådan en afrapportering for hver under-komité under bestyrelsen.  

 

Mathias: Og ellers skal det bare være hvis du på mødet lige tænker, at det her er relevant for 

vores opgave. F.eks. hvis der er en specifik rådgivningsydelse, der skal til godkendelse eller man 

drøfter noget, som vi måske ikke har snakket om i dag, men som kunne give mening i forhold til 

opgaven. Så kan du bare smide en mail.  

 

RU-medlem 4: Det skal jeg nok lige have i tankerne.  

 

Christina: Det kunne være super fedt i hvert fald. Men ellers så hører du fra os når vi er færdige. 

 

Mathias: Vi skal aflevere midt maj, og så skal vi forsvare den indenfor en måned derefter, så ca. 

midt juni.  

 

Christina: Ja, så kan vi lige sende et skriv om, hvad konklusionerne er på opgaven.  

 

RU-medlem 4: Super, jamen det lyder spændende. Det glæder jeg mig til. Og så skal jeg nok lige 

være opmærksom på, om jeg kan skaffe et eller andet til jer, der er mere konkret.  
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Christina: Ja, det ville være superfedt hvis du kan, og hvis ikke, så har det også været meget fint.  

 

Mathias: Meget givende interview. Så det er superfint.  

 

Christina: Og du har min mail har du ikke?  

 

RU-medlem 4: Jo, jeg har fået den nu.  

 

Christina: Ja, så hvis der er noget hvor du tænker der er gavnligt, så kan du bare sende på den.  

 

RU-medlem 4: Det skal jeg nok.  

 

Christina: Det er meget fornemt. Vi takker.  

 

Mathias: Det lyder godt. Tak for din tid.  

 

RU-medlem 4: Alletiders. I må have god weekend, når i når dertil.  

 

Mathias: Jo tak, i lige måde.  

 

Christina: I lige måde.  
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Bilag 23: Transskribering af interview, RU-medlem 5 

Interview foretaget: tirsdag d. 23. januar 2018. 

 

Mathias: Det er jo forholdsvis ny lovgivning det her, og Erhvervsstyrelsen er stadig i gang med at 

arbejde på vejledningen, så der er jo rigtig mange gråzoner og fortolkninger.  

 

RU-medlem 5: Men det er ikke så svært. Det syntes jeg jo ikke. Fordi det har jo altid været sådan. 

Det nye består i, at nu skal man have skrevet det ned og have regler for det ene og regler for det 

andet. Og nu må du hellere starte båndoptageren.  

 

Mathias: Ja, men den kører på livet løs.  

 

RU-medlem 5: Fordi det er jo et æld gammelt problem. Det må I også kende fra skatteretten, at jo 

mere fint-strenget man gør en lovgivning, jo nemmere er det i virkeligheden at finde hullerne. Hvis 

derimod den er mere generel og principiel formuleret, jamen så ender det jo med, at en større del 

af ansvaret ligger over på den der skal tage beslutningen, i stedet for at man kan fortolke sig til, at 

når det her ikke ligesom står i eksempelopregningen, så er det nok ikke helt så alvorligt, som 

sådan, og så kan man måske godt. Så man skal passe på med ikke at være for detaljeret.  

 

Christina: Ja, det giver nogle muligheder.  

 

RU-medlem 5: Men det er jo også en anden administrativ tradition man har i EU. Hvor man skal 

nå langt ud, og derfor kommer EU jo med nogle forordninger, som er relativt detaljerede, og det 

griber om sig. Det moderne liv er jo meget detaljeret og dokumentationsfokuseret. Og det er det.  

 

Mathias: Og det er jo også det, når man læser EU-forordningen og de krav, der ligesom kommer 

fra den side af, altså umiddelbart, fra den teoretiske del, så virker det lidt som en mavepuster. Altså 

det virker lidt som om, at der er kommet mange nye krav, men det er der måske ikke i 

virkeligheden, fordi man i praksis har gjort meget af det.  

 

RU-medlem 5: Jeg tror også, at det er det jeg prøver at sige. Substansen har i virkeligheden ikke 

ændret sig så meget. Altså da jeg blev færdig, der holdt vi jo fast i, at der var 2 adelsmærker i 

standen. Det var uafhængighed og kompetence. Så det har altid været der.  

 

Christina: Ja, lige præcis.  

 

RU-medlem 5: Det var de lysende punkter. Og så kan man diskutere - hvad er uafhængighed? 

Det kan jo sprede sig helt ud til over hvor man investerer i aktier i den virksomhed, man reviderer. 

Må man lave/gå i partnerskab med en af ejerne omkring grundkøb, og de fleste af de der ting, de 

løser sig selv, hvis man tænker sig lidt om. Så ét kan man se og sige til sig selv, at der er ingen 

risiko for at det her medfører, at jeg kommer til at lave noget, der ikke tåler dagens lys, fordi det har 

jeg ikke tænkt mig at gøre osv. Det andet er jo, at der findes noget der hedder indepence in 

perception eller indepence in appearance. Og det medfører jo, at selvom der ikke er noget galt, så 

kan man få et indtryk af, at der er noget galt, og bare det mistanken rejser sig, så duer det ikke.  

 

Mathias: Nej, og det er det. Der er måske en investor der ser det på en måde, og så en anden der 

vil se det på en anden måde.  
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RU-medlem 5: Ja. Men min pointe her, det er at det ligger jo ultimativt hos de mennesker, der er 

involveret. At holde fast i den der stands med det. Og hvis det ender i alt for mange regler, så er 

der jo nogle der falder igennem. Men der er jo så mange efterhånden, så der må være nogle 

brodne kar nogle steder, sådan er det bare.  

 

Christina: Ja. Jamen, skal jeg ikke starte med at fortælle lidt om, hvad vores opgave kommer til at 

handle om. Det er den her nye EU-forordning, eller nye, juni 2016, blev den implementeret. Den 

kommer med nogle begrænsninger og siger, at de her ydelser, rådgivningsydelser, må revisor ikke 

lave og kommer med 70%-kravet. Det er ligesom den begrænsning til rådgivningsydelser, som 

vores opgave kommer til at handle om. Og sige, jamen får det nogen betydning for PIE-

selskaberne, og hvis det gør, hvad betyder det så? Og fra den anden side set, fra revisors side, får 

det nogen betydning, at der nu er kommet den her begrænsning? Måske at det bliver sværere og 

mere kompliceret i praksis. Det er ligesom det vi gerne vil undersøge, om det får en betydning, og 

hvis det gør, hvad medfører det så.  

 

Mathias: Ja, og hvad er det der påvirker, når man som revisionsudvalg eller som selskab skal ud 

og sige: "Hvad er det revisor gerne må rådgive om, og hvad må revisor ikke rådgive om." Er det en 

risiko for at man træder forkert, der gør at man siger, at det må revisor ikke levere, eller en tanke 

om, at man værdsætter egen revisor og det kendskab denne har til selskabet, som gør at man 

gerne vil bruge egen revisor. Hvad er det, der påvirker valget af rådgivningsydelsen. Så det er 

sådan det, at det handler om.  

 

Christina: Så først og fremmest kunne vi godt tænke os at høre om I har drøftet den nye EU-

forordning?  

 

RU-medlem 5: Ja, ork. Det har vi. Vi er meget langt. Jeg har et fint stykke papir til jer, som hedder: 

"Policy for non-audit services provided by the independed external group auditors".  

 

Christina: Det lyder sørme spændende.  

 

RU-medlem 5: Og den implementerede vi netop, da de nye regler trådte i kraft her 1. januar 2017. 

Så den kan vi komme tilbage til. Jeg må lige sige, for jeg begyndte, at filosofere over hvad det kan 

betyde for revisionsvirksomhederne. I praksis er alle de der PIE's revideret af de 4 store, og de har 

jo hver deres profil, i hver deres land, og nogle har meget stor andel, som er ikke-revision, og 

andre har en mindre. Når udbuddet er så lille, så bevirker det jo, at hvis man nu f.eks. har 

rådgivningsopgaver, som er attraktive, så er det jo ikke sikkert, at man har lyst til at blive valgt som 

revisor. Ledelsen i virksomheden syntes, at de en gang i mellem skal ud og teste, og der er også 

nogle rotationskrav, som medvirker at man skal ud. Så risikerer man lige pludselig, at man ikke kan 

få ordentlig konkurrence, fordi en rigtig stor virksomhed, kan sagtens have opgaver med 2 eller 3, 

og så den fjerde er revisor, og jamen så står man i virkeligheden tilbage med, at man ikke kan få 

nogle til at interessere sig for revisionsopgaven, for det er mere attraktivt, time-priserne er ofte 

højere, på rådgivningsydelserne. Så det er ikke særlig heldigt.  

 

Christina: Nej, jeg tænker også, at det giver nogle udfordringer på det område.  

 

RU-medlem 5: Men det har nogle af revisionsfirmaerne selv valgt, ved at de syntes, at det er 

sjovere at lave rådgivningsydelser. Og i sin tid, da jeg var chef i revisionshus X, der gjorde vi 

meget ud af, at de rådgivningskompetencer vi skulle have, det skulle være nogle, som ikke 

kompromitterede vores revisorrolle, sådan så vi kunne begge dele. Men som tiden er gået, har det 
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jo udviklet sig til, at det er meget store og selvstændige forretningsområder, og de fleste af 

pengene hentes jo, på netop det man ikke må. Så det kan sagtens have en konsekvens, men det 

er ikke så meget EU-forordningen, som det er udviklingen i revisionsvirksomhederne selv. Og så 

bliver det jo hønen og ægget. For EU-forordningerne kommer jo fordi revisionsfirmaerne har 

udviklet sig, som de har.  

 

Christina: Men syntes du godt, at du kan mærke, at de vil hellere rådgivning kontra revision?  

 

RU-medlem 5: Ja, det har jeg haft nogle eksempler på. F.eks. en af opgaverne i sådan en 

revisionskomité, er at holde styr på, hvem har vi ellers rådgivningsydelser fra. Og så glemmer man 

jo måske, at man har et af revisionsfirmaerne til at lave noget, som decideret er i konflikt med 

reglerne. De er ikke revisorer, så det er ikke i konflikt med reglerne, men det diskvalificerer dem 

som revisorer. Og så ser man honoraret. Det er 3 gange så stort, som det årlige revisionshonorar. 

Altså jeg ved ikke om man skal brække armen på dem eller hvad man skal, for at få dem til at 

deltage, når man skal gå i udbud med revisionsydelsen eller hvad man skal. Så det har jeg set, og 

det har jeg deltaget i overvejelser omkring. Ikke her men andre steder.  

 

Christina: Men det er også derfor, at jeg syntes, at det er lidt interessant med de her regler, fordi 

man har i hvert fald indtryk af, fra undervisning og sådan noget, at det bliver mere og mere, at man 

gerne vil have rådgivning og at det kommer mere og mere frem, og der kan det måske godt 

konflikte lidt med de regler her.  

 

RU-medlem 5: Ja, men rådgivning behøver ikke at komme fra revisor. Det kan være rådgivning 

omkring IT. Det behøver jo ikke at komme fra revisor. Men forholdet er jo det, at de store 

revisionshuse, er blevet til store rådgivningshuse også. Og der havde man jo en periode, hvor man 

krævede det adskilt. Og i virkeligheden kan man sige, at det kunne være en relevant overvejelse at 

sige, at de rådgivningsydelser som en revisionsvirksomhed må lave, er sådan nogle der ikke 

kompromitterer, at de også kan være revisor. Om ikke andet, så bare ud fra et konkurrenceagtigt 

synspunkt om, at sørge for, at der er ordentlig konkurrence omkring revisionsydelsen. Så i stedet 

for, at firmaerne går den vej, så kunne man have valgt at pålægge firmaerne restriktioner på hvad 

de må. Men det har man altså ikke ville af en eller anden grund. Der er sikkert gode argumenter for 

det. Det har jeg ikke fuldt med i. Men de bliver fuldstændig stål-blå revisorerne, når jeg driller dem 

med det.  

 

Christina: Nej, det kan de ikke lide.  

 

Mathias: Men det er jo også fordi, at det er blevet en større del af selskabet, at rådgive, så det er 

jo også det der betyder noget for dem. De har meget rådgivning, og det er jo der hvor, at det er 

måske ikke er en niche, men det er måske lidt mere specialiseret, så man lige præcis kan tage en 

højere timepris.  

 

RU-medlem 5: Ja, hør nu her. Revisionens største problem er, at ledelserne har svært ved at se, 

hvad de får for pengene. Og når så endelig, der er et eller andet der går galt, så har de ikke lavet 

nogle fejl. Så er der en anden årsag til, at investorerne har tabt penge. Nu overdriver jeg det lidt, 

men det bevirker jo, at folk tænker, hvorfor skal vi så det. Og det er jo sådan set synd, fordi 

revisionsydelsen er en grundlæggende forudsætning for, at et kapitalmarked kan fungere.  
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Mathias: Men det er måske det der med, at det er noget selskaberne bliver pålagt, at de er 

underlagt revision pga. lovgivningen. Hvor at rådgivningen, det er noget de ligesom vælger til. Jeg 

ved ikke om det er den forskel der gør det.  

 

RU-medlem 5: Altså revision er jo i princippet en kapitalomkostning. Det er jo en pris for investorer 

og andre økonomiske interesser. Det er jo også derfor, at man er nødt til at skære igennem og 

sige, at visse firmaer behøver ikke at revideres. Men så er der jo finansielle långivere og andre 

som alligevel kræver det. De har jo ikke lyst til at låne penge til nogle. Regnskabet er jo i princippet 

et papir med nogle tal og bogstaver, og hvis ikke der er nogle, der indestår for det billede, det 

prøver at tegne, er nogenlunde validt, så er det jo bare et stykke papir.  

 

Mathias: Nej, så har vi jo ikke noget finansielt velfungerende marked.  

 

RU-medlem 5: Nej, så er der ikke den transparente tillid, der er grundlæggende forudsætning for 

kapital og kapitalmarkedet. Så rollen at være revisor er vigtig. Og det er trist, at det er blevet sådan 

- på en eller anden måde, lidt comodity-præget. Men man kan også tegne det der groteske billede 

af, at det ender med, at revisionsfirmaet EDB-maskiner reviderer firmaerne. Så trykker man på en 

knap og så kører det igennem. Det burde jo bevirke, at en stor del af opgaven kan klares via 

maskinkraft.  

 

Christina: Ja, via EDB osv.  

 

RU-medlem 5: Det er jo en opgave i sig selv. Nu taber de konkurrenceevnen.  

 

Christina: Men hvad tænker du udover det her, kan du så sige, at det får den her betydning for 

Jer, at der er kommet den begrænsning?  

 

RU-medlem 5: Jamen, det er da klart, at hvis vi nu havde en række tilladte ydelser, som af en eller 

anden grund. Det kunne være da det her selskab gik på børsen, eller det kunne være fordi, at man 

havde en stor akkvisition, hvor der var meget due diligence. Man havde været underlagt, at der var 

nogle der ville købe en, og derfor havde man brug for noget verifikation i den forbindelse. Så er 

70% jo ikke ret meget. Og hvorfor det valg? Det ved jeg ikke. Men det er vel for at markere, at der 

skal være plads til noget, men ikke for meget. Det er sikkert et kompromis mellem et eller andet.  

 

Mathias: Ja, og det er måske derfor, at man har lavet det der vægtede gennemsnit. At det er et 

gennemsnit af 3 år, så det ikke er et års særskilt, der skal gøre udslaget.  

 

RU-medlem 5: Ja, og så er vi tilbage igen. Alt skal dokumenteres og beregnes.  

 

Mathias: Det er jo også det vi syntes der er interessant. At man fra lovgivers side, laver nogle 

krav. Hvordan bliver disse krav så implementeret, og får påvirkning på den virkelige verden. Det er 

jo også det vores opgave gerne vil handle om. Hvordan får det her indflydelse?  

 

Christina: Nu har I jo lavet den her politik efterfølgende, men er det ellers sådan så I har lavet 

nogle nye tiltag eller ændringer til procedurer? 

 

RU-medlem 5: Næh, altså vi holder jo møde i revisionskomitéen hvert kvartal minimum. Typisk i 

forbindelse med vores bestyrelsesmøde, som også sørger for vores kvartalsmøder. Og her har vi 

altid vores eksterne revision med, og de laver en præsentation, og hvis der er sådan lidt større 
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opgaver, så taler de om dem, og ellers så følger vi op på det en gang om året ifm. årsregnskabet. 

Hvad har der så været af opgaver, og hvad har honoraret været, og er vi indenfor grænserne. Og 

så har vi givet en bemyndigelse - det står også her, til vores CFO først, som så har lavet en mindre 

bemyndigelse til regnskabsdirektøren om at kunne disponere på de opgaver vi har. Og det er klart, 

at overordnet skal man så sikre sig, at det holder sig indenunder de 70%. Og det gør vi så.  

 

Christina: Ja, er det noget I har gjort efter reglerne er kommet eller har der altid været den her 

godkendelse?  

 

RU-medlem 5: Nej, altså 70%-reglen er mig bekendt ny. Der har hele tiden stået i vores charter, at 

vi skulle sikre os revisorernes uafhængighed. Og vi har haft et par diskussioner. Men så kom de 

der EU-regler, og så gav det sig selv, at lave denne med en masse eksempler og principper. Som 

jeg sagde før, sådan set det meste af det, er sund fornuft, men det fylder alligevel 4-5 sider.  

 

Mathias: Ja. Men det er ikke fordi, at I inden EU-forordningen sagde, at hver gang husets revisor 

leverer en rådgivningsydelse, så skal det til godkendelse eller at man siger, at der har været nogle 

interne regler for, hvad man skulle gøre, når revisor skulle lave rådgivning?  

 

RU-medlem 5: Ja. Men det er sjovt nok. Jeg sad og tænkte over det i formiddags. Jeg kan ikke 

huske præcis, hvad det var for et eksempel. Men vi har faktisk haft et eksempel, hvor vi har 

forholdt os til en opgave. Jeg tror det var inden vi skrev den her (skriftlige dok.). Hvor vi skulle 

forholde os til en opgave, hvor ledelsen gerne ville tage dem, og hvor jeg sådan set ikke syntes, at 

det var så god en idé. Men hvor de 2 andre medlemmer af revisionskomitéen, syntes godt at vi 

kunne, og så tog vi det op i bestyrelsen. Og de konstaterede, at det mente de godt, at de kunne.  

 

Mathias: Okay, men du kan ikke huske hvad det var for noget?  

 

RU-medlem 5: Nej, det er det jeg kan ikke huske hvad det var for noget.  

 

Mathias: Men kan du huske, hvad det var der gjorde, at man valgte egen revisor?  

 

RU-medlem 5: Jeg syntes, at det var på kanten af hvad der var uafhængighed. Og så for at være 

forsigtig, så syntes jeg, at så skulle vi lade være. Men det var ikke noget vildt spørgsmål, for så 

havde jeg ikke siddet her. Så havde jeg taget mit tøj og gået. Jeg var enig i det. Men det var et 

udtryk for en situation, hvor vi havde diskussionen og vi vurderede hvad opgaven bestod i, uden at 

vi havde en nedskrevet politik, anden end det havde vi til opgave. Og det fik vi forelagt.  

 

Mathias: Hvad var argumentet for, at man valgte egen revisor? 

 

RU-medlem 5: Jeg kan ikke huske det. Og jeg har ikke slået den op i referatet.  

 

Christina: Nej, det var også bare hvis du kunne sige, at de her faktorer spiller ind, når man skal 

vælge hvad revisor må rådgive om, og hvad revisor ikke må rådgive om.  

 

RU-medlem 5: Nej, men det har vi så skrevet ned i et stykke papir. Og det kan være, at vi lige skal 

tage det og se på det nu (uddeler papir). Og i det omfang I ønsker, at bruge dette, så er det 

selvfølgelig også anonymt. 

 



218 | S i d e   B I L A G  

 

 
 

Christina: Ja, selvfølgelig. Det er meget fornemt. Det er meget sjovt at se, hvad der bliver lagt 

vægt på.  

 

RU-medlem 5: Men her kan I se hvad formålet er. Hvad er så vores politik. Der står egentlig, at 

det kan bruges til forskellige arbejder, og at det kan blive ”precieved as being comprised”. Og så 

har vi defineret, hvad er de forskellige former for audit er. Og en audit kan de selvfølgelig lave. 

”Audit related services” kan de også lave. Og tax services kan de også lave, men det er så ligesom 

indenfor det der er beskrevet her og i loven. Og så er der, non-audit services, som så i 

virkeligheden er alt det andet.  

 

Christina: Ja, og jeg tænker bl.a. den med skat, det er den hvor jeg i hvert fald selv, ville tænke - 

Hvor meget må man her, og hvor meget må man ikke?  

 

Mathias: Det er jo også netop den, vejledningen er kommet på baggrund af. Det er jo lige præcis 

skatten, der er et diskussionsemne.  

 

RU-medlem 5: Men der er en vigtig part. De må ikke optræde som advokerende. Så i gamle dage 

sagde vi, hvis jeg husker rigtigt. Man må gerne være vejleder.  

 

Mathias: Ja, det er det med, at ligeså snart det er indenfor retssystemet, så må revisor ikke være 

partsrepræsentant.  

 

RU-medlem 5: Ja, lige netop. Og det står lige her. Og det er jo svært, når man fører skattesager, 

og man har rådgivet om, at loven skal forstås sådan, så vil man jo gerne have dem med på banen. 

Det står her, hvis I kigger på side 3, under ”Prohibited non-audit services”, tredje bullet: 

"Undertaking work that involves acting as an advoked for the company." 

 

Christina:  Ja, lige præcis (læser). Har I en - du snakkede tidligere om, at CFO'en har en 

bemyndigelse til at godkende på et vist niveau og uddelegere til regnskabschefen, er det på beløb 

det kører?  

 

RU-medlem 5: Ja, det står her også. Men hvis vi lige prøver at gå den igennem systematisk. Så 

har vi altså politikken her, og audit-services. Det giver sig selv. Og der godkender vi audit-plan og 

alt det der. Så kommer vi til audit-related services. Det er altså services, som er konsistente med 

testopgaven. Hvis det kun er dem der kan lave det. Hvis det er en ”Extension of the work”, og hvis 

det forøger deres effektivitet. Og så er der en række eksempler. Altså de kan revidere vores 

warrants-planer og hvad det nu kan være. De kan lave due diligence og assistance med 

akkvisitioner, osv. Alt muligt. Så kommer vi til tax-services. Og der kan de, hvis det f.eks. drejer sig 

om at beregne skatten. Det kan de jo godt gøre, fordi de gennemgår skatteberegningen. Det må 

de gerne. Og så er det typisk, deres fordel består i, at de både kender skatteretten og de kender 

virksomheden. Og her kan de hjælpe til f.eks., skatteopgørelsen, due diligence osv. Men I kan se, 

hvad de ikke må. Det er den vi tog. Altså de må ikke lave vurderinger og tage beslutninger, som er 

ledelsesansvar. De må ikke advokere. De må ikke skabe en konflikt. De må ikke lave bogføring. 

De må heller ikke være dem, som laver ”Reporting packages” til internt. De må heller ikke 

outsource finansproduktionen osv. Og så kommer vi til skatten igen. Nederst på siden, forneden, 

nederste bullet på side 3: "Providing strategic advice - including tax planning.". Dvs. hvis vi skal 

involvere et firma til at lave noget tax-planning af en eller anden art omkring selskabsskatstruktur, 

så bør vi efter denne her tage nogle andre. Men det er det der med at hjælpe. Det samme i 

virkeligheden hvis vi skal føre en skattesag, så bør vi også tage nogle andre.  



219 | S i d e   B I L A G  

 

 
 

Christina: Ja, jeg tænker også meget, at det går på det med, om der er noget skøn eller 

vurderinger inden over.  

 

RU-medlem 5: Netop. Det er så anden bullet. Og så har vi så autorisation. Og så kommer vi til det 

interne. Det er det der afsnit E. Der har vi bemyndiget CFO'en til at pre-approve, hvis der er et eller 

andet. Og hvis man går over det niveau, så skal det godkendes af undertegnede, en formand. Men 

det vil sige, at i første omgang, der er det CFO'en, der vurderer det her. Og hvis CFO'en er i tvivl, 

så skal man henvende sig til formanden og diskutere det med formanden.  

 

Christina: Ja, jeg tænker også, at det giver mening, det er jo dem der sidder i driften til daglig, der 

kommer til at sidde med problemstillingerne.  

 

RU-medlem 5: Men ja, så er det jo ofte, at noget af det her arbejde, det er jo noget der foregår 

rundt omkring i verden i vores dattervirksomheder. Og derfor er der også en approval-procedure, 

som kører ind over de relevante steder, og det er typisk der, hvor den her seniorvice president for 

group accounting godkender.  

 

Christina: Ja, så hvis man er ude i en eller anden enhed, så sender man denne ind?  

 

RU-medlem 5: Ja, vi har jo en stor produktion i udlandet, og der kunne man jo godt forestille sig, 

at de har brug for noget hjælp til et eller andet, og hvis det så er over en vis størrelsesorden, så 

skal de have det godkendt.  

 

Christina: Ja, og så sender man den her ind?  

 

RU-medlem 5: Ja, så sender man den ind. I kan se det er både på item og sammenlagt. Hvis det 

er under 750.000 kr., så kan CFO'en godkende det, men ikke hvis det årlige overstiger 5 mio. kr. 

Og så nærmer vi os jo også 70%-grænsen.  

 

Christina: Ja, lige præcis.  

 

Mathias: Er det lige meget hvilken revisor det er man anvender i udlandet, eller er det kun når man 

bruger egen?  

 

RU-medlem 5: Det er kun når man bruger grupperevisor. Og man kan sagtens hyre andre 

revisorer, men hvis man havde en anden revisor - det sker jo, jamen så ville det jo også gælde den 

revisor, for så ville netop risikoen for kompromittering stadig være der, og derfor vil vi gerne undgå 

det.  

 

Christina: Ja, så derfor vil man gerne have det godkendt alligevel, så man ved, at hvis vi vælger 

dem til det her, så udelukker det også det her.  

 

RU-medlem 5: Men i praksis er det en af de ting, som folk skal vænne sig til. Vi kan ikke nå at 

blive færdige. Vi må have noget hjælp. Har revisorerne ikke nogen dygtige folk vi kan bruge og få 

til at stemme de her konti af. Det har de, men det må de ikke. Og i praksis tror jeg måske de gør 

det alligevel. For de stemmer det af samtidig med, at de reviderer det.  

 

Christina: Er det sådan så du syntes, at man gerne vil have samme revisor til det hele eller er 

man lidt mere ligeglade med hvem man bruger?  
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RU-medlem 5: Jamen, den samme revisor og samme person kan ikke lave det hele. Så 

revisionsfirmaer skal under alle omstændigheder være forskellige. Og vi har en politik om, at vi vil 

have den samme og det samme revisionsfirma alle vegne.  

 

Mathias: Er det ud fra kendskabet eller hvad spiller ind?  

 

RU-medlem 5: Det er ansvarsfølelsen. Vi vil have, at hvis der er noget vi ikke syntes, der fungerer 

et eller andet sted ude i verden, så vil vi have lov til at have en person her, som vi siger: "Få det til 

at fungere. Kvaliteten derude er ikke god nok - find nogle andre. Det er dit ansvar, at kvaliteten er i 

orden."  

 

Mathias: Er det fordi at det er sværere at drage andre til ansvar, fordi revisor så i forvejen også er 

på revisionen og kender selskabet?  

 

RU-medlem 5: Det er sådan set det. Ellers så, hvis nu det var fordi vi syntes, at revisionen derude, 

var for tæt på den lokale ledelse, så er det relativt besværligt, at sidde herhjemme og så må man 

rejse ud og hvordan kommunikerer man med revisoren gennem den lokale ledelse, og så skal man 

pludselig ud og gøre noget. Så når den lokale ledelse ikke selv vælger revisoren, så er det 

nemmere i virkeligheden at lægge hele revisionsopgaven et sted. Også fordi så er man sikker på, 

at det revideres efter samme normer, og samme metoder, og at revisoren har selv siddet med 

ansvaret for at man får de rigtige oplysninger fra sin partner.  

 

Christina: Har I haft nogle eksempler, hvor I har valgt et andet revisionsfirma til en bestemt 

rådgivningsopgave?  

 

RU-medlem 5: Nej, ikke her. Ikke mig bekendt. Jo, altså. Vi sidder lige med noget ifm. noget IT-

vurdering med noget køb, og som skal integreres ind i noget af vores egen eksisterende IT. Her 

overvejer man at tage et andet revisionsfirma. Men det kunne lige så godt være et konsulentfirma, 

for det er sådan set en konsulentopgave.  

 

Christina: Er det kompetencerne der gør, at man vælger nogen andre?  

 

RU-medlem 5: Det ville ikke være i overensstemmelse med politikken, hvis vi valgte vores egen 

og så må vi tage nogle andre. Og det er ikke noget - det er uden tvivl dygtige folk. Og i 

revisionskomitéen blander vi os jo ikke i, at det er dem der bliver valgt. Vi kan jo ikke sidde her og 

have en mening om det er det firma i de enkelte lande, hvor dygtige de er til den enkelte opgave. 

Altså firmaer er ikke ens over hele verden, selvom de gerne vil bilde kunderne ind, at de er det.  

 

Christina: Er der mange rådgivningsydelser, der kommer op til Jer og skal godkendes?  

 

RU-medlem 5: Næh, altså. Jeg kan ikke huske, at vi har haft rigtig nogen. Jo, udover den vi 

diskuterede. Men vi har ikke haft nogen siden vi implementerede politikken, udover på anden 

måde, at vi på vores kommende marts-møde, som ligesom er årsmødet, hvor vi godkender 

årsregnskabet, at der vil vi få en redegørelse for hvor meget totalhonoraret har været og hvilke 

opgaver der har været udført. Det mener jeg også, at vi fik d. 30/6, altså halvårs, at vi lige fulgte 

op.  
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Mathias: Man kan sige, udover at I har en politik for, hvordan man skal forholde sig til specifikke 

rådgivningsydelser, som ligesom indirekte er med til at sikre revisors uafhængighed - gør I andet 

for at sikre revisors uafhængighed? Eller er det noget, hvor man antager at revisor er uafhængig, 

og sådan er det bare?  

 

RU-medlem 5: Næh, altså revisionsfirmaet er også underlagt en pligt, og derfor beder vi dem om, 

at redegøre for deres interne procedurer. Og der er også noget kvalitetskontrol fra foreningen, tror 

jeg det er, og særligt PwC er jo kvalificeret til, at påtegne SEC-selskaber. Fordi de er revisorer i 

Novo bl.a. Og derfor SEC, var det det jeg sagde? Så de bliver jo også der vurderet med deres 

politikker, så vi spørger jo revisorerne om de også selv mener, at de er uafhængige og det redegør 

de så for. Og det godkender vi så, og så rapporterer vi det til den fulde bestyrelse. At vi har 

undersøgt det der, og vi har vurderet, at de er uafhængige og ok.  

 

Christina: Har I haft nogle eksempler hvor PwC har sagt, at det må vi ikke det her?  

 

RU-medlem 5: Nej, ikke i revisionskomitéen, men det er da meget muligt, at CFO'en har været 

udsat for det. Så I burde også tale med CFO'en - enten her eller i nogle af de andre. For CFO'erne 

er jo dem som i det daglige har styringen med det her.  

 

Mathias: Ja, vi har haft et par CFO'er, og det kan godt være, at lovgivningen retter sig direkte til 

revisionsudvalget, men det er jo de facto CFO'en og finansafdelingen, som sidder og tager stilling 

til det meste af det.  

 

RU-medlem 5: Præcis. Det er jo også dem der har lavet den her (det skriftlige dok.). Det er jo ikke 

noget vi sidder og skriver. De kommer med et oplæg og vi godkender det, og så er det dem der er 

udfylder og forvalter det.  

 

Mathias: Ja, okay. Der er jo kommet det her nye disciplinæransvar, som gør at 

revisionsudvalgsmedlemmer kan blive sanktioneret og indbragt for Revisornævnet. Er det noget, 

som du kender til?  

 

RU-medlem 5: Næh. Eller jo, nu du nævner det, så har jeg set det. Men det gør jo ikke min 

hverdag anderledes. Jeg laver det samme arbejde.  

 

Mathias: Nej, det er ikke noget der betyder noget?  

 

RU-medlem 5: Nej, jeg er så gammeldags, at jeg gerne vil gøre et godt stykke arbejde. Og jeg har 

ikke noget som helst ønske om at gøre andet end det jeg skal gøre.  

 

Christina: Forståeligt. Jamen, jeg tror at det var det. Vi skal ikke tage mere af din tid.  

 

RU-medlem 5: Ja, jamen det var fornemt.   
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Bilag 24: Transskribering af interview, RU-medlem 6 

Interview foretaget: torsdag d. 5. februar 2018.   

Yderligere bemærkninger: Telefonsamtale.  

 

RU-medlem 6: Det xx. 

 

Mathias/Christina: Hej xx.  

  

RU-medlem 6: Hej med jer.  

 

Christina: Jeg tror vi ringede op samtidig, så den gik direkte på svarer.  

 

RU-medlem 6: Ja det tror jeg er rigtigt.  

 

Christina: Men tak fordi du havde tid til at snakke lidt med os.  

 

RU-medlem 6: Det var så lidt.  

 

Christina: Det var dejligt.  

 

RU-medlem 6: Hvad er det i læser? 

 

Christina: Vi læser begge cand.merc.aud.  

 

Mathias: Inde på CBS. 

 

RU-medlem 6: Ja. 

 

Christina: Og er i gang med vores 4. og sidste semester derinde. Så nu skal vi skrive vores 

hovedopgave, og afleverer midt i maj. 

 

RU-medlem 6: Okay, spændende.  

 

Mathias: Ja. 

 

Christina: Vores opgave kommer til at handle omkring den nye EU-forordning, eller som blev 

implementeret og var gældende fra juni 2016 og kommer til at have fokus på den begrænsning der 

er kommet til revisors levering af rådgivningsydelser bl.a. med nogle specifikke forbudsydelser og 

et 70%-krav. Så det er den del af de nye regler, vores opgave kommer til at handle om.  

 

Mathias: Ja, og vi vil stille nogle åbne spørgsmål, hvor du bare skal svare det, der falder dig ind. Vi 

håber det er okay at vi optager det, og så vil vi anonymisere dit navn, så du fremtræder anonymt i 

opgaven. Og hvis du har spørgsmål, må du endelig bare spørge. 

 

RU-medlem 6: Ja det kunne jeg forstå på jeres skriv.  
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Christina: Ja lige præcis. Jamen først og fremmest kunne vi godt tænke os at høre, om I i 

revisionsudvalget har drøftet den nye EU-forordning, i forhold til den her begrænsning til 

rådgivningsydelser.  

 

RU-medlem 6: Ja, måske bare lige, så har jeg bådet siddet som CFO i xx i rigtig mange år, og nu 

sidder jeg så i xx’s revisionskomite og er formanden der. Og både hvis man tager det over begge 

steder. 

 

Christina: Ja du må meget gerne tage det fra begge steder hvis du har.  

 

RU-medlem 6: Altså så er det selvfølgelig noget vi har diskuteret. Det lægger jo et låg på, hvor 

meget man kan trække på det revisionsfirma man nu har valgt. Man kan sige, at det vi allerede 

havde implementeret. Kender I dem der hedder ISS? 

 

Christina: Ja. 

 

RU-medlem 6: Ikke selskabet, men dem der rådgiver aktionærer. 

 

Mathias: Nej, dem kender vi ikke. Vi kender de andre.  

 

RU-medlem 6: Når man er børsnoteret virksomhed, og man er aktionær i et pensionsselskab eller 

et eller andet, så rådgiver ISS omkring hvad de syntes man skal stemme for eller imod. De har 

allerede, jeg vil ikke kalde det en regel, men de fraråder at vælge revisor hvis de har brugt mere 

end 100% på andre ydelser. Der får man så lov til, i følge dem, at lave den regulering, jeg tror nok 

det er kapitalgrundlaget. Men nogle forskellige ydelser som de accepterer man laver, fordi de har 

sådan en særlig karakter. Det kan være en børsnotering, hvor man så siger man godt kan 

acceptere, at man ser bort fra den. Så vil de anbefale aktionærerne at stemme ja alligevel, selvom 

den er over 1:1. Så både i xx og i xx havde vi en regel allerede, om at ikkerevisionsydelser ikke 

måtte overstige forhold 1:1. 

 

Mathias: Og hvad var argumentet for det? 

 

RU-medlem 6: ISS' argument er jo uafhængighed, at man bliver for afhængig, hvis man har for 

mange ikkerevisionsopgaver. Så det var noget jeg har arbejdet med, nok lidt længere tid, end 

lovgivningen som der er kommet.  

 

Christina: Så man kan måske også sige, at de nye regler har måske ikke lige så stor betydning for 

de 2 virksomheder, fordi der allerede har været nogle tiltag der ligner? 

 

RU-medlem 6: Altså vi har i hvert fald været fokuseret på det. Det får nok påvirkning. 70%, det er 

så 70% af moderselskabets, som jeg husker det, revisionsydelser. Er det ikke det? 

 

Mathias: Det tror jeg du har ret i.  

 

RU-medlem 6: Det giver en diskussion omkring hvad vil man så bruge dem til? Hvor vil man helst 

bruge sin revisor til, at få hjælp med rådgivningsopgaver? Altså der hvor jeg syntes det har givet 

begrænsning, der er i hvert fald nogle steder, hvor jeg syntes det er hensigtsmæssigt at man 

bruger sin revisor. Det kan være det er gammeldags, men det er i hvert fald sådan som jeg tænker. 

Nogle gange så, faktisk både i xx og xx, altså der er en masse skattemæssige diskussioner. Også 
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det her med, jeg ved ikke om i kender det, med advanced pricing agreement, hvor man får 2 

myndigheder, 2 landes selskabsskatteenhed, til at blive enige om prisen imellem landende.  

 

Christina: Ja, hedder det en APA? 

 

RU-medlem 6: En APA ja. Sådan en opgave kan godt koste nogle penge. Men jeg kan i hvert fald 

godt lide, at den som ligesom kender selskabet, kender argumentet, kender det hele, er med til at 

rådgive. Og sådan nogle opgaver, vil være syntes jeg, hensigtsmæssigt at få udført af revisor. Men 

man kan godt risikere, at man kommer i en situation, hvor at det kan så ikke lade sig gøre. Nu igen 

som jeg husker det, så er det et gennemsnit af 3 år. Så det kan måske udligne sig lidt. Men det gør 

i hvert fald at der er nogle begrænsninger.  

 

Christina: Man kan sige, at det måske er en ydelse som kunne blive ramt af det, i forhold til 

beløbsstørrelsen.  

 

RU-medlem 6: Ja. Men der er selvfølgelig mange ydelser, og mange opgaver som kan blive ramt. 

Nu var det bare et tænkt eksempel. Hvis det er et opkøb.  

 

Mathias: Så kan det hurtigt løbe op. 

 

RU-medlem 6: Ja. Man kan sige, det er en lang pallette af opgaver. Jeg tror ikke selve opgaven 

som der er udført. Jeg husker ikke at det var vores diskussionspunkt. Der var måske en enkelt ting 

som kom på listen. Men i bund og grund, så har der været i hvert fald, jeg kan ikke huske om det 

var lovgivning, men der er visse ting som revisor ikke har måtte udføre i forvejen, deciderede 

bogføringsopgaver. Så den begrænsning har der altid været. Jeg husker ikke at det har været 

svært, i forhold til den enkelte opgave. Det er mere størrelsen, frem for opgavetypen.  

 

Christina: Ja frem for de enkelte typer af ydelser.  

 

RU-medlem 6: Ja. Så det er klart diskuteret i begge revisionsudvalg, hvad er det egentlig 

lovgivningen går ud på, hvordan sørger vi for at vi er i compliance. Jeg synes stadig det er nyt. 

Reelt set, det kan godt være lovgivningen er der, men det er 3 års gennemsnit. 

 

Christina: Det er ikke lige nu det rammer. Det er nu man måske skal til at tænke over det. 

 

RU-medlem 6: Det er nu man begynder at tænke over det. Det er der ingen tvivl om. Og så kan 

man sige, at det først rammer i 2019 eller 2020. Jeg kan snart ikke huske det.  

 

Christina: Jo, det passer meget godt at det bliver i 2020 det rammer. Så 2017 regnskabet bliver 

det første år der ligesom indgår i gennemsnittet. Er det sådan så I har lavet nogle nye tiltag eller 

ændringer til politikker? Nu siger du jo selv, at I har haft den der 1:1, med max 100%. Men har man 

lavet nye tiltag eller politikker efter de nye regler er kommet?  

 

RU-medlem 6: Altså i xx, der tror jeg nok det har været lidt senere, fordi man kan sige, det er først 

blevet nu. De er blevet mere og mere opmærksomme på det nu. Historisk på grund af en masse 

frasalg, så har de jo også skulle ud og bruge en masse rådgivere og også den generalforsamlings 

valgte revisor. Om det specifikt er politikker, eller om det mere er, hvordan får vi nu skaleret 

ikkerevisionsydelser? Man kan sige, det man måske venter på, selve komitedelen. Selvfølgelig har 

vi diskuteret de overordnede politikker. Alle er selvfølgelig enige om, at det skal vi efterleve. Men vi 
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har også haft en undtagelsesregel, at hvis man går over 1:1, så skulle man så spørge om lov i 

revisionskomiteen. Så der hvor at man kan sige, at der bliver brugt mere tid i dag, det er helt klart. 

Det er også nede i de ledende selskaber, også fra xx, at vi løbende vurderer når der var en opgave 

der skulle udføres. Var det en opgave vi gerne vil bruge PwC til, eller skulle vi hellere ligge det ud 

til en anden og gemme luften til nogle andre opgaver. Så der er helt klart løbende i de selskaber, 

en vurdering af hvad det er for nogle opgaver, som vi helst vil have liggende. Nu ved jeg ikke 

hvordan man arbejder hos andre revisionskomiteer, men jeg tror ikke at vi kommer til at se, at vi 

sidder og rådgiver selskaber om de ikke skal være det ene eller det andet. Det tror jeg selskaberne 

er lige så gode til. Det betyder måske, så selv den dag i dag, at skulle man vælge nogle andre, så 

betyder det jo ikke verdens undergang, fordi man skal det. Det kan være lidt uhensigtsmæssigt. 

Det kræver jo hvis, vi har brugt en virksomhed til rådgivning og revideres af en anden, at der 

kommer lidt dialog en gang imellem. Det kræver lidt planlægning når man vælger sin revisor, at 

man gør det lidt mere med omhu end tidligere. I alle selskaber, der er jo i revisionsfirmaerne 

superdygtige folk. Så det man gerne vil have det bliver nogle gange personafhængigt. Det kan 

faktisk også godt være, f.eks. nogen der har prøvet, og er superdygtige til det. Så vil man hellere 

følge personen. Det er så lidt uheldigt, hvis den person sidder i et selskab man ikke vil vælge fra.  

 

Mathias: Ja, så det er faktisk personen der betyder mere, end selve firmaet?  

 

RU-medlem 6: Det kan det godt være. Ja, i det store hele, så er der i hvert fald 3 revisionsfirmaer, 

hvis man er en større virksomhed, som gerne vil have en globalbistand, så er der nogle at vælge 

imellem. Altså igen, det er ikke verdens undergang. Det giver lidt irritation, vil jeg næsten kalde det. 

Jeg er da sikker på, at når i spørger revisionsbranchen, så er de ærlige over det. For det første 

fordi revisionshonorarerne er faldet og blevet måske mindre attraktive i dag, og samtidig med, at 

det er blevet mindre attraktivt at være revisor, fordi man ikke kan få så mange andre ydelser. Så 

det giver en eller anden form for dynamik. Det er sikkert noget i revisionsbranchen, der vil betyde 

dyrere revisionshonorar. Fordi nogle gange, så vil revisor hellere undlade at byde på en opgave, 

og så være med på de andre ydelser. Jeg er ikke i tvivl om, at deres indtjening er noget større på 

rådgivningsopgaver, end de er på revisionsopgaver.  

 

Christina: Ja så man kan sige, at de er måske mere interesserede i at vente, og så kunne byde på 

det.  

 

RU-medlem 6: Altså igen, nu har jeg så mere erfaring med lidt større selskaber. Man kan sige, 

revisionshonoraret har været konstant, og også faldende i en årrække. Jeg er da sikker på, at de 

stadig tjener penge på det. Men det er bare blevet mindre attraktivt. Hvis man så har 

virksomheder, og det er igen de lidt større, som ofte har behov for skatteopgaver, opkøb, 

kapitalstruktur, de har ret forskellige ting. Der vil de helt sikkert være mere interesserede i løbende 

at få de opgaver.  

 

Mathias: Man kan sige, at hvis man som revisor er på revisionsopgaven, så vil du alt andet end 

lige have en fod indenfor, og er måske mere oplagte til nogle opgaver end andre. Men det er helt 

sikkert det, som EU-forordningen sætter en begrænsning på, at der er lidt mere skillevæg imellem 

almindelig revision og så ikkerevisionsydelser.  

 

RU-medlem 6: Jamen det er der. Det er en let løsning at sige, skal vi ikke bare vælge dem vi 

kender, så dem ringer vi til. Så det er da en fordel at være inde, hvis man ser det fra en 

revisionsmæssig synsvinkel. Men det giver så lidt begrænsning, hvor meget man så kan få. 
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Christina: Hvad hvis du skal sige sådan, nu ved jeg ikke hvor meget du sidder med det, men hvis 

der nu f.eks. er nogle beslutninger der kommer op til jer, hvor man har en rådgivningsydelse hvor 

at I skal træffe beslutning om revisor må rådgive eller ej. Kan du så sige, at det her er afgørende 

når I skal beslutte hvad revisor må rådgive om og hvad revisor ikke må rådgive om? 

 

RU-medlem 6: Altså det er ikke en diskussion jeg har været med til at have i revisionskomiteen, 

også fordi, for det første så er revisor jo selv meget opmærksom på det. Hos revisorvirksomheden 

ligger der jo også et stort incitament til at yde det man må yde. Så arten af opgaver er sjældent 

noget der bliver diskuteret. Det kan godt være, der en gang imellem kommer et spørgsmål, om 

revisor godt må det. Men jeg har faktisk ikke været udsat for det, hverken i xx eller xx. Jeg synes 

revisionsvirksomheden, PwC, virker til at have et godt netværk, globalt, som gør at de hele tiden vil 

kræve, at hver gang man udfører en opgave, f.eks. hvis det er i Danmark, så skal de være inde 

over i Danmark, som deres revisionsvirksomheds partner i PwC UK og i andre steder, når de 

udfører opgaver så skal det godkendes. Så i revisionsvirksomheden ligger der en stor kontrol. Jeg 

kan ikke udelukke der kommer en situation, hvor man nok siger, at det vil vi ikke have vores revisor 

til at lave, så vil vi gerne have en anden til at gøre det. Det kan jo godt være, der vil være et 

område inden for virksomheden, hvor man siger at man godt kunne tænke sig der var nogle andre 

der kiggede på det. Det kan være kontrolmiljø, hvor man så siger, vi kunne godt tænke os at få en 

second opinion på, om det de gør er i orden. Jeg tror ikke det er det der kommer til at ske, så 

meget i en revisionskomite.  

 

Christina: Det er måske mere driften og ude i det daglige? 

 

RU-medlem 6: Det vil det helt klart være.  

 

Mathias: Har I en godkendelsesprocedure for ikkerevisionsydelser? Jeg tænker ikke I sidder og 

tager stilling til alle de rådgivningsydelser som xx har brugt. Jeg tænker finansafdeling, en CFO, 

har de nogle bemyndigelser, måske nogle beløbsgrænser til, hvornår at de skal sende en 

rådgivningsydelse op til jer til godkendelse? 

 

RU-medlem 6: Ja, altså det, nu kan jeg ikke lige huske alle detaljerne, men i xx og vi har det også 

i xx, at hvis en opgave, udgør mere end 100.000 eller 1 mio. eller et eller andet, så skal 

revisionskomiteen sige god for det. Det kan være formanden eller et medlem af komiteen. Så der 

ligger nogle grænser for, hvornår man skal gå til revisionskomiteen og få godkendelse. Det vil nok 

være sådan en ting, som der kommer lidt mere af fremover, hvor der kommer lidt større 

begrænsning på, altså at man ikke når de 70%. Der vil komme mere politik og mere governance 

omkring den del.  

 

Mathias: Hvad med i forhold til hvis nu, jeg tænker at xx har nogle udenlandske datterselskaber, 

hvis de nu skal bruge generalforsamlingsvalgt revisor, skal de så rapportere op til moderselskabet 

og sige ”Er det okay vi bruger PwC til den her opgave?” Altså for at holde styr på, hvem der får 

leveret hvad af revisor, så man ikke står i en situation hvor at man måske har brugt EY til en 

forbudsydelse og så er de så udelukket i en udbudssituation eller en firmarotation. 

 

RU-medlem 6: Det er faktisk et udmærket spørgsmål. Nu kender jeg det ikke lige helt detaljeret. I 

forhold til den generalforsamlingsvalgte revisor, så prøver vi at sørge for, at alle opgaver skal 

godkendes, før de igangsættes. Det gør xx også, og det gør de også igennem revisor. De ved, at 

de skal indrapportere en opgave, før vi siger ja til det, også til PwC. Så de ligesom kan monitorere 

efter det, så de ikke påtager sig opgaver de ikke må. Man kan sige, på de 
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ikkegeneralforsamlingsvalgte revisorer, at ender man med at ligge en begrænsning på hvad man 

kan på et senere tidspunkt, altså det kan godt ske. Men man kunne sagtens forestille sig sådan 

mere, autonome enheder i USA eller andre steder, som også selv må gøre noget af de her ting, 

som kunne ligge en begrænsning. Det kunne godt tænkes, jeg tror nu ikke at vi i xx havde tænkt så 

langt, på det tidspunkt. Det er noget man sikkert begynder at overveje nu, at det ikke kun er 

generalforsamlingsvalte revisor man skal holde styr på, men sådan også lidt de andre. Jeg kan 

ikke engang huske hvad det er for nogle ting, hvis nu EY har lavet en større bogføringsopgave, er 

det så en begrænsning mange år frem, eller er det kun bogføringsopgaven i det år man reviderer i 

opstarts året?  

 

Christina: Jeg mener det er et år efter. 

 

Mathias: Der er nogle forskellige typer af forbudsydelser, og nogle forskellige cooling-perioder på 

henholdsvis 1 og 3 år. Det er klart at hvis man står over for en udbudssituation, eller hvor man skal 

lave en firmarotation, fordi man har haft samme revisor i 20 år, så tænker jeg, at det må være 

noget der spiller ind i overvejelserne omkring hvad man ligge ud til både egne og andre revisorer. 

Du har PwC, EY og Deloitte tilbage, og du bruger den ene revisor i forvejen, hvis du så inden for 

lad os sige et år inden firmarotationen får lavet en forbudsydelse hos f.eks. EY, så har du i 

realiteten kun 1 revisionshus tilbage.  

 

RU-medlem 6: Det er en god pointe, som sagt, så tror jeg også det er en ting som man vil 

begynde at bruge mere tid på, nu hvor man ved at om 2-3 år, at man nu kan risikere, det er så 

først efter 20 år, og udbud efter 10 år og så kan de blive genvalgt. Så det er en god pointe, det er 

jeg da sikker på man vil have fokus på, så man sikre sig at man ikke bliver begrænset. 

 

Christina: Man kan i hvert fald sige, at man er nødt til at tænke lidt mere strategisk i, hvem man 

vælger at bruge til de forskellige opgaver. 

 

RU-medlem 6: Det er rigtigt.  

 

Christina: Hvordan føler du sådan, det er måske mere driften og finansafdelingen der har, men er 

der en dialog med revisor omkring de her rådgivningsydelser hvad man må og ikke må? 

 

RU-medlem 6: Ja, altså det er der. Man kan sige, os for revisionskomiteen, måske ikke de enkelte 

ydelser, men løbende får vi en afrapportering på, om det er så er kvartal- eller halvårligt, men der 

kommer løbende afrapportering på hvad det er for nogle opgaver som revisor har udført. Man kan 

sige revisionsopgaven, den er ligesom afklaret, og fastlåst på forhånd. Der kan selvfølgelig godt 

komme nogle afvigelser til revisionsydelsen, men altså den bliver måske ikke diskuteret helt så 

meget, fordi den er fast i karakteren. Men der kommer en afrapportering på hvilke 

ikkerevisionsmæssige ydelser man har købt hos generalforsamlingsvalgte revisor. Det er klart, at 

det kan give anledning til spørgsmål, fra tid til anden. Men ellers er det bare en rapportering, der 

bekræfter, at man efterlever den politik der er for, hvad man vil bruge PwC til og hvor meget man 

egentlig har brugt. Så det bliver der løbende holdt styr på.  

 

Christina: Er det nogle ydelser hvor man har sagt, at de her typer af rådgivning vil vi ikke have at 

vores revisor rådgiver om, der vil man have nogen andre på opgaven?  

 

RU-medlem 6: Nej. Det har jeg ikke været med til. Jeg tror det ligger i lovgivningen. Jeg tror 

måske de fleste faktisk, nu skal jeg passe på med hvad jeg siger, men altså jeg tror de fleste 
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faktisk vil syntes, at lovgivningen er måske gået længere end nogen mennesker vil være gået, i 

forhold til uafhængighed. Jeg tror ikke der er nogen der tænker, det skal være meget mere 

restriktivt. Det er ikke min fornemmelse i hvert fald. Jeg tror man har nået et niveau, nu ved jeg 

godt diskussionen har været, om de her opgaver skulle begrænses, det er så det andet. Jeg 

erindrer i hvert fald ikke situationer, hvor man har sagt den vil vi bare ikke have vores 

generalforsamlingsvalgte revisor til at lave.  

 

Christina: Er det dit indtryk, nu kan du kun tale ud fra de 2 selskaber du har siddet i. Men er det dit 

indtryk at man gerne vil have sin egen generalforsamlingsvalgte revisor til at lave så meget som 

muligt, eller vil man hellere sige, for at være på den sikre side så ligger vi der her ud til nogen 

andre? 

 

RU-medlem 6: Altså der tror jeg tiden har ændret sig lidt. Hvis jeg går 10 år tilbage, så tror jeg 

måske det var lidt holdningen, at vi vil bare gerne have dem til at gøre det hele, eller det var måske 

mere convenient. De kendte selskabet, de kunne due dilligence, de kunne lave skat. Vi har en god 

aftale med dem, så lad os fortsætte med det. Hvor at de her diskussioner med ISS og 1:1, og med 

EU-lovgivningen, med 70%. Det har da helt klart givet en anden dialog, hvor man bare henover 

den her 10-årige periode har fået startet en debat om, hvor man så vil bruge sin 

generalforsamlingsvalgte revisor. Så der har været en tendens til tidligere, at det er nemt, vi ringer 

lige til vores revisor.  

 

Mathias: Hvor man ikke bleg for at kigge andre veje i dag?  

 

RU-medlem 6: Nej, man kan sige. Sådan er verden. Så kommer der noget lovgivning, og så må 

man tilpasse sig den. Så gør man det.  

 

Mathias: Tænker du at du er blevet mere kritisk i forhold til PwC, både i forhold til uafhængighed 

og valg af rådgivningsydelser, i forbindelse med den her EU-forordning? 

 

RU-medlem 6: Altså ikke mere kritisk, som om at nu er de ikke så gode til det her. Det er mere, 

faktum er at man skal følge den begrænsning på, hvad man kan bruge dem til. Man kan sige, der 

kan være nogle ting omkring skat, som hænger rigtig godt sammen med det at lave et regnskab og 

revidere et regnskab, hvor at man måske tænker, det vil være hensigtsmæssigt at få sin 

generalforsamlingsvalgte revisor til at hjælpe en. Sådan nogle ting, hvor man siger det er mere 

konsulentagtige opgaver, hvor man gerne vil have hjælp til hvordan man skal håndtere moms, det 

kan være hvem som helst vi får til det. Så der begynder man at kigge på, hvor vil vi egentlig helst 

have rådgivning fra. Men jeg syntes ikke jeg vil bruge ordet kritisk. Men man er noget mere 

opmærksom på hvordan man så bruger sine revisorer.  

 

Christina: Tendens var måske før i tiden, at det har vi alligevel vores generalforsamlingsvalgte 

revisor til, så vi kan lige så godt bruge dem til det her også. Hvor der ligger man måske mere op til 

diskussion i dag, om skal vi eller skal vi ikke have dem på den her opgave.  

 

RU-medlem 6: Det er der ingen tvivl om. Det vurderer man meget mere i dag, omkring hvem man 

så vil tage ind. Man kan sige, at et eller andet sted, er der også noget sundt ved det. Så det er ikke 

kun skidt ved det, man får jo også presset sig selv lidt. Man kan også få noget godt ud af det.  

 

Christina: Ja lige præcis, og få nogle nye øjne og kompetencer ind.  
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RU-medlem 6: Ja. Så det er ikke kun skidt. Helt overordnet er der også noget sundt i, at den 

erklæring der er på et regnskab, at man har så stor tillid til den som overhovedet muligt. Hvis man 

så er i et selskab, hvor sin revisionsvirksomhed bruger 50 mio. og 8 af dem er revision, og resten 

det er de opgaver med konsulentmæssig karakter. Så tror jeg, at revisionsbranchen har en høj 

standard. Men kommer der en situation hvor man bliver presset hårdt af selskabet til at gøre noget 

regnskabsmæssigt. Så er der jo en risiko for, at man sidder og kigger på, at der også ligger 42 mio. 

ved siden af. Vi kan godt leve med det her. Hvor man måske i andre situationer hvor man ikke har 

rådgivning, ville have sagt, og givet et andet svar. Så er der noget sundt i, at sikre 

uafhængigheden. Men man kan diskutere det selvfølgelig. En ting er at man skal skifte revisor efter 

10 eller 20 år. Jeg ved ikke om der er en person der sidder 20 år, men det er jo næsten et helt 

arbejdsliv. Dem man havde for 20 år siden, de er smuttet ud af revisionsbranchen igen.  

 

Christina: Jamen jeg tror egentlig det var det. Føler du ikke vi har været det hele igennem.  

 

Mathias: Jo, så skulle det lige være noget uafhængighed. Tager i mere stilling til revisors 

uafhængighed efter de nye regler er kommet?  

 

RU-medlem 6: Det er har nok fået et større fokus, altså igen gør PwC en del ud af også selv, at 

reflekterer over, at de er uafhængige, så der kommer en afrapportering i revisionskomiteen på 

revisors uafhængighed. Det er jeg ikke sikker på, hvis jeg lige husker tilbage på, det var nok ikke 

noget vi brugte meget lang tid på. Nu er det ikke fordi vi bruger lang tid på det i dag. Men 

selvfølgelig er det fint nok, at få en erklæring på, at de har den uafhængighed som lovgivningen 

foreskriver. Der kommer en rapportering på det. Der er en accept af, at det er sådan det er. Den 

ting, der måske er kommet, det er også at i valget er revisor på den kommende generalforsamling, 

er der jo også pålagt revisionskomiteen, eller bestyrelsen at læse op om man er påvirket i forhold 

til valget af revisor. Den kontrakt, på en eller anden måde er begrænset i og vælge sin revisor. Så 

der kommer også en erklæring fra revisionskomiteen til bestyrelsen om, at man i forslaget til valget 

af revisor, også er 100% uafhængig. Så der er revisors uafhængighed og så er der også dem som 

skal pege på revisor, at de også er uafhængige.  

 

Christina: Ja, så den er begge veje.  

 

RU-medlem 6: Ja.  

 

Mathias: Hvis du skal sige, at det er det her der kommer til at påvirke os mest, i forhold til EU-

forordning. Er det så det her 70%-krav som sætter begrænsning til generalforsamlingsvalgt 

revisors levering af ikkerevisionsydelser? Er det, det der vil påvirke Jer mest? 

 

RU-medlem 6: Det er det sted, hvor man vil skulle arbejde lidt mere, for at få beløbet ned. Det vil 

være det sted hvor man skal bruge lidt mere tid på, at man rammer rigtigt, og ikke gå ud over de 

70%. Det tror jeg vil være der hvor vi nok kommer til at se den største påvirkning. Lige nu og her, 

det kan godt være når man skal ud og vælge ny revisor, at vi egentlig gerne vil have PwC tilbage, 

men det kan vi så ikke. I nogle selskaber i hvert fald, så er det jo allerede ved at være nu inden 

2020, at de første revisorer bliver presset ud, og man skal vælge andre. Svaret, hvis I talte med 

dem, kunne godt være lidt anderledes, hvor de vil sige, at vi skal i udbud nu, og vi skal vælge en 

anden revisor. Så når det kommer tættere på, den del af det, så tror jeg også vil være noget, som 

vil fylde rigtig meget. Hvor man kan sige, 70%-kravet, der er nogle rutiner der skal ændres. Det vil 

være noget man rapportere. Men og blive presset til at vælge en ny revisor, og man er 

supertilfreds med den revisor man har, det kunne godt give lidt irritation. Også fordi man i mange 
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år, nu har det været PwC, så de har været der i rigtig mange år, med ny partner. Så der kunne jeg 

godt forestille mig, at den del vil man bruge mere tid på. I xx, der skulle vi først i 2023, tror jeg det 

var. Det er ikke lige i den nærmeste fremtid.  

 

Christina: Nej jeg tror også det betyder noget, om man står over for et revisorskift lige nu og her i 

den nærmere fremtid, eller om det ligger 5 år ude i fremtiden, fordi det er der nogle af de der 

forbudsydelser kan betyde noget.  

 

RU-medlem 6: Jo. Det der måske også har været lidt en bekymring, det er, og det er måske ikke 

en bekymring hvis man er et mindre selskab, som siger at vi godt kan bruge en anden, men er 

man et af de meget store selskaber, og skal bruge en af de Big Four, det hedder det så ikke mere. 

Men altså der er ikke så mange og vælge imellem, at man sidder reelt og kigger på 2, som man 

siger, de kan løse opgaven. Der tror jeg, at det er det sted, at man er lidt bekymret for, hvordan 

man sikrer sig, at man få de bedste tilbud ind. Så der ligger en begrænsning i det, at der ikke er 

helt så mange store.  

 

Christina: Det er der ikke noget at sige noget til. Jeg tror ikke vi skal tage mere af din tid.  

 

Mathias: Det var meget, meget fint.  

 

Christina: Det var rigtig dejligt, at vi måtte høre lidt om hvad der røre sig derude, fordi det er noget 

andet når man læser om hvordan nogle regler vil være i teorien og loven, at der står sådan og 

sådan.  

 

RU-medlem 6: Det var jo godt. Hvis der er et eller andet, så må i lige sende mig en sms, hvis der 

er noget der dukker op.  

 

Christina: Det er super dejligt at vide.  

 

Mathias: Tak for din tid xx.  

 

Christina: Vi siger mange tak.  

 

RU-medlem 6: Det var så lidt, og pøj pøj med opgaven.  

 

Mathias: Ja tak for det, og god arbejdslyst. 
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Bilag 25: Transskribering af interview, RU-medlem 7 

Interview foretaget: tirsdag d. 9. januar 2018.   

 

Christina: Vores opgave kommer til at handle omkring den nye EU-forordning, som sætter en 

begrænsning til revisors levering af rådgivningsydelser og kommer med et 70% krav. Så det er 

ligesom det vi synes er spændende, hvad det får af betydning i virkeligheden, både ude i PIE-

selskaberne, hvor i jo er, men også omvendt for revisors side, hvilken betydning det får for dem. 

Så det vi er i gang med nu, det er at tage ud og interviewe forskellige PIE-selskaber, og på den 

anden side revisorer. For får det overhovedet en betydning? Vi kommer fra en baggrund hvor vi 

har læst rigtig meget. Så vi kommer fra det teoretiske, så når man læser tænker man, hold da op 

det får en kæmpe betydning. Og så er det spændende at høre, om det så også er sådan det er. 

Man kan godt have en formodning omkring, at det er det der kommer til at ske. Men er det så også 

det der rør sig derude? Så det er det vores opgave skal handle om. Men virkelig dejligt du ville 

stille op til interview.  

 

RU-medlem 7: Ja, men det gør jeg gerne. Jeg kan se i har skrevet til xx først, og det var xx der 

sad før mig. Og derfor har xx ikke reageret tror jeg. Så det har vi ikke noget imod som firma, og 

heller ikke imod i optager. Men som sagt, så skal det på en eller anden måde anonymiseres.  

 

Mathias: Det er helt forståeligt. Vi skal nok anonymisere både dig og selskabet i vores opgave. Vi 

vil stille nogle åbne spørgsmål, hvor du bare skal svare det, der falder dig ind. Og hvis du har 

spørgsmål, må du endelig bare spørge. 

 

Christina: Vi kommer til at skrive, at vi har interviewet x-antal PIE-selskaber, og så er der ikke 

noget med hvem der har sagt hvad. Fordi det er jo bare hvad der rør sig derude, så det er 

underordnet hvem der har sagt hvad.  

 

Mathias: Det der med det stadig er ny lovgivning, og der ikke er kommet nogen praksis på, hvad 

det er man skal gøre. Vores opgave er ikke at finde ud af hvad der er rigtigt eller forkert. Vi vil bare 

gerne finde ud af hvad gør man i virkeligheden. Er det noget man overhovedet kender til? 

 

RU-medlem 7: Ja, hvad tror vi det kommer til at sige. Fordi det er relativt nyt og man famler lidt 

stadigvæk hist og pist og har ikke rigtig set nogle erfaringer, og noget af det kommer først fra 2020. 

 

Mathias: Ja, det er det med 70%-kravet, fordi man tager et gennemsnit af 3 år. Så det er jo det der 

gør det spændende, fordi det er nyt.  

 

Christina: Og det med at man kan se, at erhvervsstyrelsen laver en vejledning om hvordan man 

skal forstå skatteydelser, og så er man stadig lidt i tvivl om hvad hører så under det? Så bare lige 

høre, hvad det er som rører sig. 

 

RU-medlem 7: Men må jeg også lige spørge, bare sådan rent nysgerrigt, det har sikkert ikke noget 

relevans til jeres opgave, men hvilken linje er det man bruger, hvor man interesseret i den her 

slags?  

 

Christina: Cand.merc.aud.  

 

Mathias: Så det er en revisionskandidat.  
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RU-medlem 7: Og det er ikke med en speciel business, det kan være på hvilken som 

virksomhedstype? 

 

Christina: Ja. Reglen gælder kun for PIE-selskaber, så vi har taget alle de børsnoterede.  

 

Mathias: Det man også kan sige i forhold til vores retning, det er at det måske er lidt den bløde del 

af hvad vi har haft om. Hensigten med EU-forordning er at man skal styrke revisors uafhængighed. 

Så det er ikke fordi vi er nede og nørkle revisionsmål og hvordan man reviderer poster.  

 

RU-medlem 7: Men så skal jeg bare lige sige det der står med småt. Jeg har været medlem i 2 år, 

kun. Jeg kom ind i stedet for xx. Vi har valg hver tredje år, så det har vi om et år, ca. I den her audit 

committee sidder der en formand, han er engelsk. Det var egentlig ham i burde snakke med.  

 

Christina: Ja hvad hed han? 

 

RU-medlem 7: xx. Han er kanon skrap til det her, så det er virkeligheden ham i skulle snakke med. 

Men det jeg tænker, det er at jeg kunne prøve at svare på spørgsmålene og hvis der så er noget 

jeg ikke kan svare på, så kan jeg spørge xx. Det var lidt sådan en disclaimer på at jeg ved hvad vi 

gør, og jeg ved også hvad vi har tænkt. Men jeg kan ikke hele den lovgivning til punkt og prikke. Så 

tror jeg vi er ved at være der.  

 

Christina: Vores første spørgsmål det var egentlig, om i har drøftet de nye regler omkring de 

begrænsninger der kommer til revisors levering af ikke-revisionsydelser? 

 

RU-medlem 7: Ja. Ved I også hvem vi har af revisionsfirma?  

 

Christina: PwC. Man kan bare se alt i de der årsrapporter.  

 

RU-medlem 7: Det var mere om hvordan I havde fået læst og sådan noget. 

 

Christina: Vi har været inde og læse om jer.  

 

Mathias: Også hvor meget rådgivning I får og sådan noget, fordi det er jo det vores opgave 

primært handler om.  

 

RU-medlem 7: Men skal vi ikke tage jeres spørgsmål, og så se hvor det driver os hen.  

 

Mathias: Jo jo, du skal bare supplere.  

 

Christina: Har I drøftet hvilken betydning det får, hvis det får en betydning at der kommer 

begrænsning til revisor? 

 

RU-medlem 7: Ja, for det første har vi drøftet bl.a., altså vi skal vide lovgivningen er der. Det er jo 

vores krav som komite. Vi skal vide, at vi arbejder inden for det her. Men det er faktisk 

revisionsfirmaet der er ansvarlig for at følge det. Så det er deres pligt at komme til os, og sige I 

følger det. Men vi skal selvfølgelig også følge det. Fordi vi skal jo passe på, hvordan vi uddelegerer 

ting og sager. Så det der sker, det er at revisionskomiteen er uddelegeret fra bestyrelsen til at have 

den task, at tage og holde øje med det her. Men det bliver faktisk også fortalt til bestyrelsen f.eks. 
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med den her ratio hvor vi i øjeblikket har 1:1 ratio. Det har vi ligesom sagt, at det er max 

begrænsningen. Men vi er så opmærksomme det nye 70%-krav. Så derfor er det jo noget vi er 

begyndt at drøfte sidste år, altså i 2016 da den kom. Vi så først på det i 2016, men det var først i 

2017 at PwC kom til os og sagde, at nu havde vi lavet nogle analyser på det og sådan noget. Så 

viste de os nogle snakke om det osv. Så kigger vi på hvert eneste audit committee møde, vi har 4 

møder om året, der får vi en rapport fra PwC på hvor meget de har brugt indtil videre i året og 

hvilke ting er der planlagt. Jeg kan vise det op, men sådan lidt på afstand. Fordi I må ikke se 

tallene så meget. Der kommer sådan en side her ud, hvor at de siger, det er det vi har brugt på de 

forskellige rådgivningsydelser. Så kommer der en hernede fra, som så fortæller hvad vi har brugt 

på audit og hvad vi har planlagt at bruge på audit. Så kommer de her ratio ud, som hedder noget i 

nærheden af 0,5 i øjeblikket. Men det kan gå op og ned, altså f.eks. i sidste år, der købte vi et 

selskab. Så gik rådgivningen op. Så det er sådan lidt op og ned. Men det er den rapport der 

kommer til os og den kigger vi igennem. Konsekvensen af det er, at vi kigger lidt mere ned i, hvad 

det er for nogle ting vi kan se i vores route-map, der gør at vi eventuelt skal have noget mere 

rådgivning. Lige nu, uden at røbe for meget, så har vi ikke nogen store ændringsforslag. Så vi tror 

egentlig vi kommer til at ligge der hvor vi har lagt os de sidste par år, og så er vi ikke i fare for det 

her 70%-krav. Så på den måde er vi ikke super nervøse. Men vi skal følge det, og vi gør det. Så 

der kommer en rapport, og den kommer fra PwC og så bliver den også tjekket af vores finance 

department.  

 

Christina: Så kan de måske holde det op imod hvad de har haft?  

 

RU-medlem 7: Ja. de har den anden del af regningen og ser om der mangler nogen poster. Men 

det er PwC der kommer med den.  

 

Mathias: Men det er alligevel en overvejelse der er kommet efter den nye EU-forordning er 

kommet.  

 

Christina: Ja jeg skulle til at sige, det er noget i gør efter de nye regler er kommet.  

 

RU-medlem 7: Ja, altså tidligere, der så vi bare hvad vi betalte til PwC om året. Så var der 

overvejelser omkring independece som der jo altid har været der. Men det har været en blød en. 

 

Christina: Nu er det måske blevet lidt mere konkret.  

 

RU-medlem 7: Ja altså vi har altid haft sådan en fordelingsnøgle på audit i forhold til non-audit. I 

hvert fald så lang tid jeg har været der. Men nu har man så også, siden ja faktisk nok begyndelse 

af 2017, begyndte vi at kigge på ratioerne. Så har der været en del diskussion af hvad der er hvad. 

Det beder vi så tit vores revisorer om at klargøre. Hvad gør de andre og hvad mener I? Fordi det er 

i princippet ikke noget vi kan have en mening om, uden at vi skal sikre os at det er rigtigt også og 

det er deres ekspertise. Så det får de lov til at sige, hvad der er hvad.  

 

Mathias: Den der 1:1 proxy, som I stadig har, den havde I også inden EU-forordningen kom?  

 

RU-medlem 7: Jeg har i hvert fald set den i 2016. Men jeg skal være rigtig ærlig, fordi jeg kom til i 

2016. Men det er noget jeg kan finde ud af, hvis det er vigtigt for jer? 

 

Christina: Det er bare meget sjovt, om det er noget der er kommet fordi man vidste at reglerne 

kom, eller hvad? 
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RU-medlem 7: Det prøver jeg lige at spørge om.  

 

Mathias: Fordi i er nemlig ikke de eneste, der faktisk har gjort noget tilsvarende, inden at EU-

forordningen kom, så man faktisk inden havde taget lidt stilling til det.  

 

RU-medlem 7: Jeg ved det ikke, jeg tjekker det.  

 

Mathias: Nej, det er meget fint.  

 

Christina: Er det sådan så du tænker, at I kommer til at lave nogle nye politikker eller procedure 

for godkendelse af rådgivningsydelser fra revisor, eller et eller andet i den stil?  

 

RU-medlem 7: Vi har jo en kæmpe moppedreng med forskellige procedure vi skal følge. Meget af 

det er risiko management og meget af det er operationelle ting og sager. Og en af dem er, at vi 

f.eks. vurderer hvem der får hvad i løn. Altså vurderer top management, og laver sådan en lille 

sjusser på, at det er helt crazy det han har fået i løn i forhold til nogle af de andre. Hvis man kunne 

lave sådan en, og det beder vi faktisk dem om at gøre. Det er jo en rådgivnings ting. Det er så en 

af dem hvor vi siger, det kunne vi måske selv gøre, eller den kunne vi måske på anden måde få 

løst. Men de har kun identificeret, skal vi sige, at hvis det var sådan at vi kom tæt på. Men indtil 

videre har vi ikke taget stilling til, om den så ryger ud. Dengang vi fik det her regelsæt, så begyndte 

vi at tænke over, hvilke nogen vi kunne tage ud af rådgivningstingen.  

 

Mathias: Og det er fordi man er bange for at revisor er med til at træffe beslutninger, altså er det 

på grund af uafhængigheden? 

 

RU-medlem 7: Det er overhovedet ikke på grund af uafhængigheden. De vil være de bedste til at 

gøre det for os. Det er nemlig rigtig godt at have nogen som ikke sider inden i virksomhed og 

vurderer deres løn. Det er en rimelig dyr rapport, og den vægter tungt så, det sker så heller ikke 

hvert år. Men det er bare sådan nogen vi kigger igennem og kigger kritisk på hvilke ting vi reelt ikke 

behøver en revisor til. Det vil bare koste noget mere tid internt, at skulle gøre det. I dag vælger vi at 

gøre det eksternt, fordi det giver mening at få det. Men vi kunne i princippet gøre det internt. Men 

det er netop, kun ud fra, at ratioen skal ned.  

 

Christina: Er der nogen ydelser hvor I har sagt, at de her ydelser får I altid en anden f.eks. et 

andet revisionshus til at lave rådgivningsydelser? 

 

RU-medlem 7: Ikke indtil videre, men der har været nogle lande, hvor det har været tidligere, på 

grund af at vi har nogle selskaber hist og pist, så har de kommet med et andet revisionsfirma, eller 

de har bare været klogere i en mærkelig del af verden. Vi har jo kunder i xx og xx, hvor at det for et 

stykke tid, kan give mening at have det her. Men det vejer bare meget tungere for os. For en af de 

steder hvor det virkelig er behov for os, det er den her måde at lave overførsler af indkomster 

imellem 2 markedsenheder på, altså mellem xx og os, og det er altid skat. Det er sådan nogle ting 

der ikke er os. Der giver det bare meget mere mening og have samme revisionsfirma på tværs. 

Men vi har haft det, men vi er ved at skille os af med det. Men det er muligt, at vi er nødt til at gå 

den anden vej igen, hvis vi rammer et loft. Indtil videre ser det okay ud. Så er det fordi vi 

selvfølgelig også er tilfredse med PwC. Vi har et godt samarbejde med dem. Men de skal jo aldrig 

vide sig for sikre. De ved også godt, da vi f.eks. gik ind i xx jamen så var der andre inde over også.  

 



235 | S i d e   B I L A G  

 

 
 

Christina: Er der nogle ydelser, hvor at PwC har sagt, at det kan de ikke lave mere efter de nye 

regler. 

 

RU-medlem 7: Den eneste, og jeg spurgte faktisk vores CFO, om der var noget der. Så siger han, 

der er noget med skat, og det bliver stadigvæk diskuteret. Det er vi ikke helt klar over endnu, han 

er ikke helt klar på det, og det er jeg heller ikke. Når han ikke er, så er jeg i hvert fald ikke. Og jeg 

tror heller ikke vores formand ved det. Det virker som om det er et område hvor der stadig er stor 

diskussion.  

 

Christina: Det er det også. Jeg ved at ERST er ved at lave en vejledning til hvilke skatteydelser 

revisor må levere og hvad revisor ikke må. Den er stadig under udarbejdelse, og har været i 

udkast. Der er stadig ting der bliver ændret, fordi det er svært.  

 

RU-medlem 7: Så det er det eneste jeg ved til, at det lige præcis er noget om skat. Men mere 

specifikt hvad det er, nej. Jeg kender ikke til andre, og det gør han heller ikke umiddelbart. Men vi 

tager en ting af gangen for tiden.  

 

Christina: Har I et eller andet godkendelsessystem, er der nogle ydelser der skal op til jer og 

godkendes?  

 

RU-medlem 7: Ja, det var rent faktisk den jeg var ved at vise op her. Jeg har bare kun et draft 

version. Men fra august lavede vi en uddeling af autorisationer, hvem der kan signe af på hvad. 

Der har vores senior finance officer, hun har en vis grænse og så går den ellers til management 

niveau og så går den til audit committeen. 

 

Christina: Er det på beløb?  

 

RU-medlem 7: Ja, beløb, men også alt efter hvilken type ydelse det er. Så der er sådan et lille 

skema der hedder 3 kolonner og nogle bestemte ydelser, så hvis ikke der står det så skal det via 

audit committee. Men det var netop for at sige, at det ikke skal være os der er stop klods, hvis der 

lige pludselig opstår noget som de har brug for.  

 

Christina: Men også fordi, at nu ved jeg ikke hvor mange møder i har om året, men der kan nogle 

gange godt gå noget tid inden.  

 

RU-medlem 7: Det er rigtigt, men vi får jo vores gode hyre for at vi skal være nåbare. Det kunne 

nemt være man var ude at rejse. Men det er vitterligt små ting. Hvis der pludselig opstår en sag 

med en person der skal smides ud eller et eller andet akut behov. Og hvor man kan sige det 

kræver en times diskussion med en revisor, for at høre om de har noget præcedens på det her. Så 

vil det være åndssvagt at skulle hele vejen igennem, også fordi det er ikke noget der betyder noget 

i det store hele.  

 

Christina: Er det også noget I har lavet efter de nye regler, eller har det altid været der?  

 

RU-medlem 7: Det kan jeg også igen spørge om, men jeg er ret sikker på at den her pre-approval 

er ny. Tidligere havde man bare en linje i vores guidance for bestyrelsen, så lavede man en 

simpelthen sådan en guidance for pre-approval of non-audit services. Det lavede vi i 2017.  
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Mathias: Du siger i er repræsenterede i andre forskellige lande, hvis der er et selskab dernede der 

skal have rådgivning fra PwC, skal de så rapporterer det til jer?  

 

RU-medlem 7: Ja. Altså den delegation der sker imellem, hvis det er under et hvis beløb, så har 

vores CFO lov til at sige, at den tager jeg.  

 

Christina: Er det en konkret vurdering når man får sådan en ind til godkendelse, eller er der nogle 

faste parametre i ligesom vurderer det på?  

 

RU-medlem 7: Tænker du på beløbet eller tænker du på om det er okay at gøre det? 

 

Christina: Ja beløbet til dels, om det er okay at gøre det, om der er nogle ting man ligger vægt på 

der? Det er måske også typen af ydelsen. Hvad det er? 

 

RU-medlem 7: Det er nemlig det. Det indtryk jeg har, når det kommer op til os så er det ligesom 

typisk bare en diskussion af, at vi har alle de sædvanlige ting vi skal snakke om. Det er meget 

sjældent der er nogle ekstraordinære ting. Men så er det i forbindelse med, som regel med et stort 

projekt, hvor vi alligevel som bestyrelse skal ind og godkende projektet. Der ser vi også de 

omkostninger der er og så vurderer man det her. Men når det er de der, hvor det er individuelle 

sager, så er det meget individuelt, der er ikke nogen faktor-faktor. Jeg tror det kommer sig af, at 

som sagt, så er vi ikke i fare for at ramme noget loft i øjeblikket. Så det det egentlig mest handler 

om, det er ren og skær økonomi. Har vi brug for at sikre os på det her område? Så nej, tænker du 

på noget specielt? Du må gerne ligge ordene i munden på mig. 

 

Christina: Det var bare om man ligesom opstillede nogle faktorer for, at hvis man har en ydelse 

der er på vippen, om man skal have eller ikke skal have den, om der så var et eller andet der lagde 

til grund for, og så sige det kan vi godt. Altså måske at man vurderer revisors uafhængighed eller 

man holder det op mod hvad har vi fået af rådgivning indtil videre, og kommer vi til at overstige 

grænsen.  

 

RU-medlem 7: Altså jeg tror mest der har været diskussioner omkring de relativt nye 

markedsenheder vi har fået ind. Det har været xx og xx på de sidste på år, hvor vi så vitterligt har 

skulle vurdere, hvem er de bedste til at gøre det her. Vi skal ikke bare gå til dem vi plejer, vi skal 

lave en ordentlig vurdering af, hvem der er det bedste firma i det her land. Så bliver det sådan 

noget due dilligence, hvor vi går ud og spørger andre firmaer. Så det er en del af casen. PwC vil 

også blive spurgt, om de selv mener, om de er eksperter på det her område. Selvfølgelig har vi på 

en eller anden måde en commercial relation til dem, også ikke at man får rabat, men selvfølgelig 

så er det nemmere at bruge dem. 

 

Christina: Ja fordi de har et kendskab. 

 

RU-medlem 7: Præcis.  

 

Mathias: Er der noget hvor I siger, det vil vi kun have at PwC gør, fordi at de kender jer? 

 

RU-medlem 7: Der er nogen hvor vi siger, at det er ideelt de gør det fordi de kender os, så det 

bliver billigere. Ja jeg snakkede med nogle af mine kollegaer andre steder. Nu om dage er der 

meget hvor man vurderer. Man vurderer tit på, om jeg har adgang til senior folk i det her firma. 

Fordi senior folk er oftest sjovt nok billigere, end partnere og sådan noget. Det har vi, i og med vi 
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har haft en dedikeret person som vi virkelig stoler på, som langt hen af vejen kan svare på stort set 

hvad som helst. Det er jo også en tillids følelse også. Jeg vil sige, vi ofte vil gå langt til at sige, at vi 

virkelig stoler på de folk vi har med at gøre. De er super dygtige, hvorimod at andre ligesom siger, 

vi er ikke oppe i det niveau, vi får typisk nye personer hver gang, og det koster os bare mere i 

længden, og vi får egentlig ikke helt den her gode virksomhedsydelse som vi havde håbet på. Så 

jeg tror vi er lidt i en luksus situation, fordi vi har holdt os til den samme. Men det er jo så også der, 

at tankegangen om independence kommer ind. Altså har vi så den sunde fornuft i det der, og det 

har vi så gjort en del ud af, at vurdere selv. Er det stadig det bedste vi gør. Det er en accessment 

som vi har i vores audit committee regel, at vi skal vurdere det her en gang om året. Vil vi fortsætte 

med PwC, og så skal vi indstille til bestyrelsen og sige, ja, vi synes stadig det er bedst på grund af 

uafhængighed, value-for-money, rådgivningskvalitet osv.  

 

Christina: Også fordi jeg tænker at PwC fremlægger vel også deres forklaring på, hvorfor de 

tænker at de er uafhængige. Og den tager I så også konkret stilling til.  

 

RU-medlem 7: Ja ja. Dybest set så er det jo heldigvis stadigvæk, at de er skyldige indtil det 

modsatte er bevist, eller det er deres forpligtelse og vise det til os. Men selvfølgelig har vi også en 

aktiv rolle, det står sådan lidt mere blødt.  

 

Christina: Nu siger du f.eks. som due dilligence, at I godt kan overveje om der er andre til det, er 

det så bl.a. prisen der spiller ind hvad man vælger der? 

 

RU-medlem 7: Det kunne det være. Men jeg tror faktisk langt mere, at når vi gør nogle store ting, 

så er det død og pine, at vi også gør det med den ordentlige baggrund og kvaliteten. Vi har med så 

store beløb at gøre som vi ligger ved revisorerne, det er tydeligvis ikke noget vi sparer på, kan man 

sige på den måde.  

 

Christina: I bruger det der skal til for at få den bedste rådgivning.  

 

RU-medlem 7: Ja. Igen, måske er jeg heldig jeg sidder i en virksomhed som det går knald godt 

for. Der bliver ikke sparet. Vi går ind i xx, hvem er de bedste til det, og så kigger vi på markedet. Så 

kigger vi selvfølgelig oppe imod, at vi kan spørge dem vi har først, men vi kan lige så godt lave en 

offentlig. Ligesom hvis DSB gør det, hvem vil være vores rådgiver på det her. 

 

Mathias: Er der noget andet, ud over prisen og kvaliteten og alle de der andre faktorer der 

påvirker, hvad man vælger at lade sin revisor rådgive om? Er det noget andet der påvirker det 

valg? 

 

RU-medlem 7: Jeg tror at den vigtige faktor, som jeg også nævnte tidligere var at, om det 

konsekvent var den samme gruppe af folk vi møder. Vi kan godt lide at snakke med de samme 

folk, og så kommer det frem til diskussionen omkring det med at man så bliver gode venner. Men 

det er mere det, at hvis man får en kvalificeret person, stort set altid, og man ikke har taget dem i 

noget. Så vil man jo gerne gå tilbage til den person. Så for os, og som sagt, i forhold til hvad jeg 

hører ude hos andre virksomheder, som måske vælger en billigere pakke, så betyder det virkelig 

noget med kontinuerligheden. Og ikke bare med firmaet, men med personerne. Fordi der er 

virkelig komplekse ting der foregår, og skulle ind og forklare det, det kunne jeg bruge hele 

honoraret på.  
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Christina: Ja og jeg tænker nogle gange, at hvis man så får nogle andre til at lave en eller anden 

rådgivningsdel som, her har man så PwC, men så skal de alligevel sidde og tjekke det, og så gør 

de det på forskellige måder? 

 

RU-medlem 7: Så ud over de ting, så er det det kontinuerlige og kendskab til personen, at man 

ikke behøver at forklare tingene 4 gange. For ellers skal vi jo huske rigtig meget hver gang. Vi skal 

huske at fortælle dem om den historie vi har med x’s skattevæsen eller et eller andet.  

 

Christina: Kan I mærke forskel på land til land, når I er i flere forskellige lande, hvordan man tager 

det her med rådgivningsydelser? 

 

RU-medlem 7: Nej, for de fleste bliver kørt herfra. Vi har kun audit committee her.  

 

Christina: Ja så hvis der så er noget rådgivning ude, så bliver det stadig lagt herind til 

godkendelse? 

 

RU-medlem 7: Og så arbejder de sammen med den lokale markedsenhed, men det er typisk 

styret her fra vores finansafdeling.  

 

Christina: Har I mange rådgivningsydelser, der går helt op til jer til godkendelse om revisor må 

eller ikke må? 

 

RU-medlem 7: Ja, men ikke mange nye pr. år. Så det er lidt ligesom, godkender vi budgettet for 

næste år for PwC, så ved vi godt allerede hvad der ligger i det. Der er ikke mange, hvor vi 

ekstraordinært skal godkende. Så er det typisk i den forbindelse, at man går ind i et nyt 

businessprojekt, hvor man skal godkende en hulens masse ting. I øvrigt, så er det jo rådgivning, på 

ligesom hvordan markedet er, det kan være mange ting man kan blive rådgivet på. Hvad er det for 

en client segment, men også due dillegence, hvis man måske er ved at købe i det marked, eller 

partner op med nogen. Det er meget forskelligt, hvad det er for en type af nye områder. Nej, altså 

typisk er det lidt kedeligt, så er det de samme poster man bruger år fra år.  

 

Christina: Men I godkender dem år for år, selvom det er de samme ydelser? 

 

RU-medlem 7: Ja. Altså vi får en rapport på det, og vi siger det er det, der er budgettet. Så har vi 

den her regel, at der gerne må blive godkendt mere på det og det. Ligesom vi jo heller ikke 

minimalt styre alle omkostninger der kommer generelt. Hvis ledelsen vurderer, at op til x-antal 

tusinde euros, så vil de godt gå mere ind i det og undersøge det, før de går videre med det til f.eks. 

bestyrelsen og siger, at vi har et nyt forslag, om et nyt business aquirement. Så har de mulighed 

for at søge ny rådgivning, uden at komme til os. Ellers så bliver det for meget mangement fra 

bestyrelsens side.  

 

Christina: Men når I så sidder og tager stilling, er det så ting som, at man ikke vil overtræde 

lovgivning eller vil det her stride imod lovgivning at revisor gør det, eller beløbsmæssigt? Er det de 

ting man ligger til grund når man godkender de enkelte ydelser?  

 

RU-medlem 7: Hvad mener du? Altså den her lovgivning omkring PIE eller generel? 
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Christina: Ja, altså når I nu sidder med en rådgivningsydelse som er kommet op til jer, hvor I skal 

tage stilling til om revisor må lave det eller ej. Er det så bl.a. sådan noget som de nye regler for 

PIE-selskaber, er det noget der spiller ind?  

 

RU-medlem 7: Det skal det jo. Og der igen vil jeg sige, der er de så professionelle, så når de 

kommer til os, så det der typisk sker, det er at vores finance som går ind i en hver sag, vil komme 

til PwC og ringe dem op eller skrive til dem, og så sige, at vi skal i gang med den her vurdering, og 

vi havde egentlig tænkt os at bruge jer. Så inden vi overhovedet går i gang, så drøfter de det med 

revisor, om det på nogen måde er modstridende. Og så er det deres opgave, at sige fra. Men 

ellers så er det, at vi har skrappe folk i firmaet, som så vurderer det også. Så der er en masse der 

foregår, inden det overhovedet rammer en audit committee. Hvis det rammer audit committee, så 

er det fordi det forhåbentligt allerede er godkendt. Hvis vi skal godkende det som 

rådgivningsydelse, så skal vi selvfølgelig igennem samme vurdering. Det der typisk sker, så har vi 

måske allerede spurgt PwC hvad de synes om det her. Og så siger de at de ikke har noget issue. 

Jamen så skal vi så bestemme os for, hvem det skal være. Hvem stemmer vi på?  

 

Christina: Og til hvert møde, der får I de der procenter, så I kan sidde og holde det op imod?  

 

RU-medlem 7: Og det der er ved det, det er både budgetteret, fordi vi ved jo der kommer noget 

sidst på året. Så vi skal hele tiden passe på, at det for indeværende år og gennemsnit over 3 år. 

Så vi skal passe på, at vi ikke tænker helt kortsigtet. Når jeg siger det er kedeligt, så er det fordi det 

er business as ussual. Men sker der så et eller andet, at en af vores mærkelige kunder går 

konkurs, det er en af de der, stress scenarier, så skal der være plads nok til det også. Derfor vil vi 

ikke ligge tæt på 70%. Men hvis der så sker et eller andet, så kan vi jo gå til et andet firma. Men nu 

er jeg jo ”x” manager, så i netop i stressede situationer man skal føle sig tryg, og hurtigt gå til 

nogen der hurtigt kan afklare noget. Der skal være loft til, at man skal kunne træffe hurtige 

beslutninger.  

 

Christina: Men bruger I den der guide meget. Er det selve beskrivelsen af, når der kommer 

rådgivningsydelser?  

 

RU-medlem 7: Hver gang der er Audit Committee, så vurderer vi også kvartalsvis rapporten. I den 

er der også omkostninger på visse ting, så vi ser hvad vi har brugt. Og så den her, den detaljere på 

hvilke ydelser vi har brugt. Så vi ser tilbage i tiden, hvert kvartal hvad der har været. Og der er det 

jo ud fra, at vi så må sige, hov, den har jeg ikke set før. Hvordan kan det være? Fordi hvis den så 

vil være over et eller andet stort, som vi ikke har set. Så går vi imod reglerne. Det er ikke sket. 

Revisorerne går jo også ind og har den audit, at de hver eneste år skal vurdere, om vores regelsæt 

bliver fulgt. Så de går også ind og laver intern revision, om vi følger reglerne. Der går de 

selvfølgelig igennem, og ser hvordan det her bliver udført. Det er ikke kun dem, det er selvfølgelig 

også alle mulige andre omkostninger. Så der er intern revision, hvor hver eneste regelsæt, og der 

er mange, om de bliver fulgt. Og det her er en af dem. Den blev lavet, fordi det var for omstændigt, 

at skulle gå til audit committee hver gang. Så er der lavet lidt, hvor der bliver snakket om visse ting 

omkring skat og sådan noget. Vær lige opmærksom på det og det, der er noget der er uafklaret på. 

Men det er mest lavet på grund af pre-approval. Den er ikke lavet som en NAS-regel. For det er 

bare en regel ligesom alle andre.  

 

Christina: Nogle af de skatteydelser den nævner, er det nogen hvor der kan man måske være lidt 

i tvivl, om det vil være okay eller ikke okay?  
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RU-medlem 7: Ja. Og så har vi sådan lidt lavet vores vurdering af hvad der er okay. Der er en 

positiv liste, og en negativ. Vi ved at det her skal I ikke gøre, det her er okay, og så er der måske 

nogle vurderingssager ind imellem.  

 

Christina: Kan du komme med nogen eksempler på nogen af de ting? 

 

RU-medlem 7: Det tror jeg ikke rigtig. Nej, altså jeg kan prøve at spørge om jeg må udlevere den 

her.  

 

Christina: Det må du meget gerne, og ikke fordi vi sætter noget ind i opgaven eller noget eller 

citerer nogen for noget. Det er bare lidt sjovt at se nogle gange, hvad man så siger. 

 

Mathias: Vi kan godt lave den her liste med forskellige rådgivningsydelser, men hvad der så rent 

faktisk bliver vurderet i virkeligheden, det aner vi ikke.  

 

RU-medlem 7: Grunden til at jeg siger det, det er at her har vi jo virkelig været, før at selv PwC og 

revisionsbranchen har fået noget, så det her kan nemt blive et lidt potent dokument, hvor vi 

gættede os lidt frem, på det her tidspunkt. Det er mere fordi det kan misbruges. Jeg kan lige prøve 

at kigge noget hurtigt igennem, om der er noget jeg umiddelbart er noget jeg kan sige.  

 

Christina: Det er flot, at I har det.  

 

RU-medlem 7: Jamen jeg kan godt sige noget her. Altså vi har et afsnit der hedder Permited non 

tax services and valuation services, Denmark has taken the member stake option of in the 

regulation to allow certain non-audit tax services and valuation services. This include the following 

tax services: Preperation of tax forms, identification of public subsidiarys and tax insensus. Altså 

på andre. Det vil så være den vi går efter. Convertably calculation of direct and indirect tax and 

deffered tax is prohibited. Så det er altså sådan nogle statements der kommer. Så er der en anden 

som hedder permited tax services including among other, og så er der nogle headlines på det og 

en af dem kunne være f.eks. preperation of tax forms, altså så går vi lidt mere i detaljen med dem 

vi så før. Så har vi en anden ting, som er permitable, transfer pricing services. 

 

Christina: Det er nemlig også en af dem, hvor jeg vil sige, at den kunne man godt være i tvivl om, 

hvad man må og ikke må. 

 

RU-medlem 7: Den bruger vi knageme meget tid på og så prohibited tax services. Så det er sådan 

lidt positiv og negativ listen. Men det er i den dur, det er ikke nede i, husk lige i xx eller et eller 

andet.  

 

Christina: Og lige præcis også som du siger med transfer pricing, det er også en af dem, hvor jeg 

ved i hvert fald Erhvervsstyrelsen diskuterer i deres vejledning de er ved at lave.  

 

RU-medlem 7: Det er ekstremt svært.  

 

Christina: Ja, lige præcis. Så siger man jo måske, at Danmark har lempet som der også står i den 

der på nogle områder, og det gør at man godt kan gøre det, men stadig skal revisor kunne forklare, 

at jamen det har ikke stor indvirkning på regnskabet og sådan nogle ting. Det er svært, for hvad er 

en stor indvirkning? Det er et skøn og en vurdering, og hvad man lige selv fortolker.  
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Mathias: Men man kan sige, at den der er direkte udledt af at der er kommet en ny EU-forordning. 

 

RU-medlem 7: Ja, ja. Så det er grunden til vi fik den.  

 

Christina: Det er også derfor det bliver en konkret vurdering, når i sidder og skal tage stilling til 

det. Fordi man kan ikke bare opstille noget. 

 

Mathias: Nogle gange er det også måden der bliver rådgivet på. Er det at man rådgiver om noget 

generelt, eller at man som revisor siger i skal gøre sådan her. Det kan godt være det er en 

rådgivningsydelse på papiret, men den kan stadig være forkert eller ikke forkert.  

 

Christina: Nu bruger I også meget PwC, og hvornår er ydelsen bare en del af den almindelige 

revision, og hvornår bliver det noget hver for sig.  

 

RU-medlem 7: Hvis jeg ellers forstår hvad jeg hører ude i byen, så har vi ikke haft det problem, 

fordi vi jo reelt bruger det samme firma til det ene og det andet. Men der har været nogen firmaer, 

hvor at revisionsfirmaer har sagt, at vi vil hellere have rådgivningsservice end vi vil have audit 

services, fordi det tjener man flere penge på. Jeg tror det er mere den slags konsekvens der vil 

blive for forhåbentlig ikke os, men who knows? Men det jeg hører det er, at så har der været 

firmaer, hvor der har sagt, så kan i rende og hoppe, altså fordi i skal være vores revisor, i skal tage 

den ind, fordi det giver jer så meget i viden. I må tage det sure med det søde. Det er sådan noget 

som audit firmaerne skal spekulere lidt i.  

 

Christina: Jeg tror der kommer til at være noget mere strategisk i, hvad man så vælger at gøre, og 

så tror jeg at der er nogen der tænker, at revision er lidt mere standard, så man hellere vil få vækst 

på det andet, og have det.  

 

RU-medlem 7: Ja, ikke kun jeg, men også andre. Men vi mente ikke, at det kom tæt på vores. 

Men det vi hørte lidt ude i byen, det var at det var den slags problemstilling der var ude i byen. Det 

var audit-firmaerne som lidt trak ind og blev lidt for smarte på det der, med ikke at tage brødet men 

kun kagecremen.  

 

Christina: Så tror jeg man ser en tendens med, at i forhold til rådgivning, er man i tvivl om noget, 

så vælger man måske helt nogle andre til det, i stedet for at tage en risici. Vi skal ikke tage mere af 

din tid.  

 

Mathias: Nej det var meget fint.  

 

RU-medlem 7: Nej nej, jeg har en halv time endnu. Var der andre ting?  

 

Christina: Nej, det var bare meget sådan lige det der med hvad man har tænkt med 

rådgivningsydelser og hvilke problemer det giver, og om det overhovedet er noget der giver noget.  

 

RU-medlem 7: Men altså, det er en vurderingssag og den kan hurtigt ændre sig. Men det betyder i 

hvert fald, at nu bliver der holdt øje. Jeg skal nok prøve at finde ud af, hvad vi har haft af proxy før.  

 

Christina: Det kunne være meget sjovt, fordi har man altid haft det? Fordi det har noget at skulle 

have sagt i forhold til hvor stor betydning den så egentlig får, fordi man allerede har været ekstra 

striks på området. 
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RU-medlem 7: Den følger jeg lige op på. Og så håber jeg det er okay, at vi ikke udleverer noget, 

men nu har i lidt en ide om det og nogle eksempler på det. Så tror jeg faktisk heller ikke vi har så 

meget mere. Jeg ved ikke hvor meget I kender til, hvad der foregår i sådan en revisionskomite eller 

sådan noget. Typisk så er PwC med på hele mødet. 

 

Christina: Ja så man tager dialogen med dem. 

 

RU-medlem 7: Det er jo en del af vores services for dem. Så de er sådan set med i alle 

beslutninger der er der, eller.  

 

Christina: Har de sendt noget ud, sådan standard nu, hvor der er kommet de nye regler.  

 

RU-medlem 7: Ja, det er en del af vores rådgivning for dem. De holder øje med visse ting. Vores 

formand han er sådan en professionel bestyrelsesting. Han er med, og jeg har også været med i 

London til PwC's månedlige opdateringer, og Deloittes. Man kan gå til diverse kurser og få alle 

sådan noget. Så det er forpligtende for at kunne tage sådan et job her.  

 

Christina: Der er mange ting at holde styr på.  

 

RU-medlem 7: Ja. Vi kan jo ikke være skatteeksperter i xx.  

 

Christina: Det er også derfor, at det har man måske decentraliseret ud, så er det under et eller 

andet beløb, så er det ikke jer det går til.  

 

RU-medlem 7: Præcis. Nu fik vi ingen forplejning, jeg tror det står på en anden sal.  

 

Christina: Vi er godt kørende. Det er meget fint. 
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Bilag 26: Transskribering af interview, RU-medlem 8 

Interview foretaget: fredag d. 5. januar 2018.   

 

Christina: Ja, og hvis vi skal fortælle lidt om hvad vores opgave kommer til at handle om, så er det 

omkring den nye EU-forordning, der kom tilbage i juni 2016. Der er jo flere regler som kommer ind 

her, men vores opgave, kommer til at handle om den del, der sætter en begrænsning til de 

rådgivningsydelser, som revisor må levere, de forbudsydelser der er og 70%-kravet. Så det er det 

vi sådan godt kunne tænke os at høre om. Vi er nysgerrige på hvordan kommer det til at spille sig 

ud i praksis, at der er kommet de her nye regler. Er det overhovedet noget, der får nogen 

betydning? Og hvis det får en betydning, hvad betyder det så? Både set fra PIE-selskabernes side 

og fra revisors side. Så vi har også aftale med de store revisionshuse, og skal høre revisorer der.  

 

Mathias: Vi vil stille nogle åbne spørgsmål, hvor du bare skal svare det, der falder dig ind. Vi håber 

det er okay at vi optager det, og så vil vi anonymisere dit navn, så du fremtræder anonymt i 

opgaven. Og hvis du har spørgsmål, må du endelig bare spørge. 

 

RU-medlem 8: Det er fint.  

 

Christina: Men det er noget man har drøftet, altså de nye regler der er kommet? 

 

RU-medlem 8: Det her med at revisor skal rulle på og af, det er noget ret konkret. Det giver 

selvfølgelig at man skal planlægge i god tid. Man skal planlægge et udbud, og nu er der ikke så 

mange du kan sende i udbud til. Og nogle gange så har du måske lavet langvarige 

rådgivningskontrakter med nogen af dem, hvor de så diskvalificerer sig selv.  

 

Christina: Ja, fordi så kan de ikke blive valgt.  

 

RU-medlem 8: Nej, præcis. Konkret der hvor jeg kom fra, der har man så også hensynet af at 

være en del af en koncern. xx er ejet af xx som hovedaktionær. Selvom man er børsnoteret, så har 

man en bestemmende indflydelse fra xx. Det har man også i xx og xx. Så der er mange hensyn at 

tage.  

 

Mathias: Ja, hvem skal rådgive om hvad.  

 

RU-medlem 8: Ja, så det skal planlægges lidt i god tid. Men i bund og grund, så sker der 

formegentlig en eller anden omvæltning af det hele, at revisorydelser og rådgivningsydelser bytter 

lidt rundt over tid. Men i bund og grund, så er mængden af opgaver den samme. Jeg har ikke rigtig 

set en bevægelse imod, at tier 2 går ind og får væsentligt ud af den del og egentlig heller ikke, fra 

andre rådgivere. Altså jeg kan ikke rigtig se nogen bevægelse i det, endnu.  

 

Christina: Nej så man kan sige, at fordi i, f.eks. i xx havde en intern proxy som sagde 1:1 i forhold 

til rådgivning, så er det måske heller ikke fordi at man efter reglerne er kommet og har sagt, når 

men vi laver nogle nye tiltag eller ændringer til politikker, fordi man allerede var inde i det.  

 

RU-medlem 8: Ja. Så indtil videre er der ikke nogen beløbsgrænser i nationallovgivning eller i 

forordningen. Også for at der ikke går lidt automatik i det, at man måske sætter et floor på det her. 

Ellers kan det være, at man lige pludselig er blevet husrevisor, sådan lidt gammeldags, at revisor 

skal med ind over alt.  
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Christina: Men hvordan gjorde I konkret, tog I alle rådgivningsydelser, som revisor leverede og 

sagde, må revisor eller må revisor ikke foretage denne rådgivningsydelse og så godkendte det på 

en eller anden måde.  

 

RU-medlem 8: Ja, altså vi har godkendt et honorar hvert år, når året starter. Man kan sige at audit 

committee altid har kørt som et hjul, hvor der er 3-4 møder, hvor man skal igennem nogle faste 

punkter. Dem kan man så skifte lidt ud og hvis der er noget helt særligt, så må man tage det med 

som et punkt. Men ellers så er det jo sådan meget en formalitet, det man skal igennem. Dvs. det 

ligger fast. Så når man starter året, så laver man, at revisor er godkendt på generalforsamlingen, 

så kommer de med en plan, at sådan ser det ud, sådan er vores revisionsrisiko og vi har tænkt os 

at gøre det og det. Så bliver man enige om, hvad det er for nogle områder der skal fokuseres på. 

De har deres eget forslag selvfølgelig. Så er der et honorar bagved, som er deres forslag. Det er 

ikke fordi man kan CAP’e et revisionshonorar. Det tror jeg heller ikke er sundt. Men i hvert fald, så 

er det en del, der har været meget konkurrence på revisionsdelen, som er blevet presset, fordi 

man hellere ville ind og have nogle dyre ydelser. Revisionshonoraret er ligesom adgangen til 

bestyrelsen, det er det der er sjovt at komme ind og få, i forhold til at få foden indenfor hos 

ledelsen. Så det er jo ret vigtigt man er enige om planen om, og et scope for et honorar, og har 

man lavet en ramme i det her tilfælde 1:1, og så på hvert audit committee møde, så har vi fulgt op 

på, hvad er det så for nogle opgaver der er lavet? Det kan være skatterådgivning, eller køb af en 

virksomhed, eller hvad ved jeg. Og så er det det. Det skal man jo også oplyse i sin årsrapport, 

hvad der har været af andre services fra den generalforsamlingsvalgte revisor. 

 

Mathias: Så var det alle ydelser I godkendte? 

 

RU-medlem 8: Ja, ja. Det er jo bare en liste. 

 

Mathias: Gjorde I også det, inden de nye regler.  

 

RU-medlem 8: Ja. 

 

Christina: Så på den måde, så har den heller ikke ændret noget der, hvad der skulle drøftes og 

godkendes.  

 

RU-medlem 8: Nej, det har været helt almindeligt i lang tid.  

 

Mathias: Er det fordi man i forvejen har været i forhandling med revisor omkring honorar og hvor 

meget der skal leveres af rådgivning? 

 

RU-medlem 8: Altså der er noget governance i det. Vi har også haft en regel om, at f.eks. vores 

revisor ikke kan sidde og lave min selvangivelse, eller yde skatterådgivning til mig. Så fra før jeg 

kom til xx i 2010, der var der ligesom et sæt spilleregler. Jeg tror de er oldgamle. Man har ligesom 

haft med revisor, at vi skal have et eller andet CAP på, at det ikke bare er sådan et selvopfyldende 

at man bruger ekstern revisor, plus der er det her governance i det med uafhængighed, hvis 

honoraret bliver for stort. Det kommer jo af, at der har været nogle dårlige sager historisk, hvor at 

et honorar har fyldt mega meget i et revisionsfirmas portefølje, på hele paletten. Det er jo ikke 

sundt, hvis man skal være uafhængig.  

 

Christina: Nej det er noget der lidt kan gå den anden vej.  
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RU-medlem 8: Præcis. Men den er selvfølgelig også for virksomhederne et forhandlingsmoment 

overfor revisorerne. Altså hvis i skal have mere, så må vi kigge lidt på prisen. Det er blevet mere 

og mere almindeligt. Altså i gamle dage, der sendte revisor en regning, i oldgamle dage, og så 

betalte man den, og så var der ikke mere i det, fordi det var det han skulle have. Det er blevet 

meget mere konkurrencepræget, og der er blevet pres på revisionshusene. Det er jo en lovpligtig 

ydelse.  

 

Mathias: Det er jo også bare et produkt som alt muligt andet.  

 

RU-medlem 8: Præcis. Det er så måske ved at finde et niveau nu, hvor man, i hvert fald i større 

virksomheder tænker, at nu skal det nok ikke presses mere, fordi det er der også noget usundt i. 

Det er jo så også bestyrelsens opgave, som er aktionærernes repræsentant, ikke at være 

overprispresser på revisionen.  

 

Christina: Ja, fordi det vil påvirke noget kvalitet.  

 

RU-medlem 8: Lige præcis. 

 

Mathias: Har I også drøftet 70%-kravet på møderne? 

 

RU-medlem 8: Det må du lige oplyse mig om, hvad 70%-kravet er?  

 

Mathias: Man har ligesom sagt, og det er også lidt sjovt, fordi den trådte i kraft i 2016 EU-

forordningen. Men 70%-kravet det beregner man af et 3-årigt gennemsnit, så det er faktisk først i 

2020 at den rigtige effekt kommer. Men det er ligesom hvor man siger, at hvis vi har et 

revisionshonorar på 1 mio. kr. så må man ikke have andre ydelser på mere end 700.000 kr. 

 

Christina: Men det kan man sige, hvis I har haft en intern regel der hedder 1:1? 

 

RU-medlem 8: Den er ikke implementeret i Danmark vel? 

 

Mathias: Det er EU-forordningen, så den har direkte virkning i Danmark. Men det er først fra 2020. 

Men man kan sige, der skal meget rådgivning til, før du kommer op og have 70%. 

 

Christina: 2017 regnskabet vil være det første regnskabsår der tæller med i den, fordi så går man 

de 3 år tilbage. så 2017, 2018 og 2019 tror jeg, og så får man effekten fra 2020 af.  

 

RU-medlem 8: Det har vi ikke drøftet, også fordi vi har haft den der 1:1. Igen, jeg synes ikke det er 

noget problem. Fordi du kan godt shoppe efter de ydelser der. Men det er simpelthen for at undgå, 

det jeg talte om før, at de fylder for meget. Det er jo ikke ret mange erhverv hvor man har sådan en 

opgave, der bare er givet ud i en bemyndigelse, og så får du: ”What ever you want”, og det er 

revision. Vi kan jo ikke undslippe fra det.  

 

Christina: Når I nu havde nogle rådgivningsydelser, hvor man tænkte må revisor eller må revisor 

ikke, spillede prisen så ind? 

 

RU-medlem 8: Altså jeg vil sige, vi har ikke været i en konflikt med noget som helst. Der kan være 

noget hvor revisor selv siger fra. Men det er mere op til dem selv. 
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Christina: Får man en liste fra revisor, som siger at det her vil de absolut ikke? 

 

RU-medlem 8: De store revisionsfirmaer har deres egne systemer, hvor de siger at der er konflikt 

her, i forhold til et eller andet. Det kan være i forhold til opkøb, hvis man så også sidder som 

revisor eller rådgiver på den anden side. Der er en enorm selvjustits i det her.  

 

Christina: Så man ikke sidder og reviderer sit eget arbejde.  

 

Mathias: Ud over det med, at I har taget stilling til, ikke revisionsydelser, har I på anden måde 

forhold jer til revisors uafhængighed? 

 

RU-medlem 8: Ja, i forhold til, nu skal jeg lige tænke over hvordan vi kan tage den rundt, i forhold 

til opgaver. Altså f.eks. i dag er der jo grænseflade imellem at revisor, og du skriver påtegning, så 

må du ikke lave regnskabsmæssig assistance. Det er lidt en flydende grænse, for hvornår er det 

rådgivning eller ekstra arbejde i forbindelse med revision, altså det er virkelig svært.  

 

Christina: Ja. 

 

RU-medlem 8: Arbejder i selv i et revisionsfirma.  

 

Mathias: Nej, ikke endnu.  

 

Christina: Jeg arbejder i et, men i et lille et.  

 

RU-medlem 8: Okay.  

 

Christina: Så vi er slet ikke oppe og have sådan nogle store kunder. Men jeg kunne bare forestille 

mig, at det er en svær grænse. Eller hvornår er det god revisorskik at revisor siger: ”Hov der er en 

fejl her”, kontra hvornår bliver det en ydelse for sig selv.  

 

RU-medlem 8: Præcis. Der er mange der også driver en agenda om, at det her ser forfærdeligt 

ud, så løs det for os. Jo mindre inkompetent en virksomhed er, jo nemmere er det at køre sådan 

en agenda. Det er altid den sjoveste klient.  

 

Mathias: Har I oplevet nogen ydelser, hvor I tænker, det har været svært at vurdere, om det har 

været noget revisor godt må rådgive om, kontra noget revisor ikke må rådgive om? 

 

RU-medlem 8: Det syntes jeg ikke, egentlig ikke. Altså man kan sige omkring køb af 

virksomheder, der er det enormt convinient at have sin egen revisor med, til at lave due dilligence. 

F.eks. fordi så har du lavet det hele, der er ikke noget bøvl bagefter med værdiansættelse. De har 

selv været inde og kigge på det inden. Men i bund og grund skal du sætte en værdifordeling. Der 

kan være noget omkring skatteplanlægning, hvor man kan sige, altså hvor du har samme hus inde, 

det er så en helt anden afdeling typisk, som sidder og laver skatterådgivning, sofistikerede, 

selvfølgelig lovligt. Men det er samme netværk.  

 

Christina: Har man haft ydelser, nu tænker jeg i xx, hvor man har sagt, at det her er absolut et no-

go, det vil vi absolut ikke have rådgivning fra vores egen revisor? 
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RU-medlem 8: Det jeg nævnte før, omkring rådgivning af ledelse, ledelsesrådgivning. Det har vi 

sagt er et no-go. Altså i en overgangsfase, hvis der er en der flytter hjem fra udlandet, og f.eks. der 

er komplekse formueforhold, så må du skifte rådgiver, indtil det er faldet på plads. Der kan man 

komme i sådanne situationer, fordi det er typisk folk der har en eller anden formue, som også skal 

varetages. Men der havde vi en regel om, at det syntes vi ikke var i orden.  

 

Mathias: Så det er måske mere, at man vurdere den enkelte ydelse konkret, kontra at man siger, 

at man overhovedet ikke vil have skatterådgivning, fordi det hurtigt kan blive fluffy. Det er ikke fordi 

man har sagt det? 

 

RU-medlem 8: Man erkender jo også, hvor det er hensigtsmæssigt, at man har en viden om 

virksomheden. Man sidder alligevel og ser en masse ting, så er det nogle gange lidt klunset at 

skulle spørge nogle andre. 

 

Christina: Ja, hvis de så skal lave noget arbejde, som egen revisor så senere skal bruge. 

 

RU-medlem 8: Så det er sådan en afvejning. Det skal være reelt, f.eks. det med ledelsen. Der er 

det måske lidt, at du også kan få af vide om nogle forhold der kan være lidt mærkelige, i forhold til 

at du så beder om en regnskabserklæring fra vedkommende bagefter.  

 

Christina: Hvad sådan noget som omstruktureringer, køb og salg? Var det noget hvor man sagde, 

at det ville man gerne bruge egen revisor til? 

 

RU-medlem 8: Det har jeg gjort, både og. Igen skal man afveje, hvor meget det fylder. Om der er 

meget skøn og vurdering, hvor der er meget tung vurdering i det. Men jeg vil sige, normalt, så er 

det smadder rart at have egen revisor til at gøre det ved et køb, fordi det er bare 10 gange 

nemmere. Du skal starte helt forfra med en anden en. Så kan der være noget med, at det er nogle 

andre der har kigget på det, og så er man ekstra kritisk på det. Sådan er det jo. Men altså, jeg 

synes sådan set, at hvis man tænker sig om, og bruger sin sunde fornuft, så er det til at have med 

at gøre. Der kan være et forhold mellem holdingselskabet, altså et ejerselskab, helt op til 

personkredsen, hvor at det bliver mystisk, hvor det er fint at have en anden en.  

 

Mathias: I forhold til det med, hvad der påvirker valget af, hvad revisor må rådgive om og ikke må 

rådgive om. Der var noget med typen af rådgivningsydelse, der var også noget omkring det med, 

at man værdsætter at det er egen revisor der er med ind over, f.eks. ved køb og salg. Er der andre 

faktorer eller risici, der påvirker hvad revisor må eller ikke må? Hvad med sådan noget som 

disciplinæransvaret, at revisionsudvalgsmedlemmer kan indbringes for revisornævnet og 

sanktioneres?  

 

RU-medlem 8: Det er vist kun hvis man har intern revision, altså rigtig intern revision ikke? 

 

Mathias: Er det ikke også revisionsudvalget?  

 

RU-medlem 8: Fordi revisionsudvalg er pr. definition bestyrelse. Det er et bestyrelsesansvar. Hvis 

man har en reel intern revision, og det er jo det helt særlige organ, det er typisk banker der har det. 

Der har man virkelig et tæt samarbejde med intern eller ekstern revision, men hvor den interne 

revision er en hel disciplin for sig, som man slet ikke må forveksle med audit committee. En intern 

revision kan godt indbringes for revisornævnet.  
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Mathias: Jamen, jeg syntes vi har drøftet mange ting. 

 

RU-medlem 8: De andre kan bare blive hevet i retten. Hvad hedder jeres opgave? 

 

Christina: Jamen det er, at vi skal skrive omkring de her regler der er kommet omkring 

begrænsningen til, hvad revisor må levere af rådgivning. Hvad det giver af udfordringer? Og som 

du også siger, mange af de store virksomheder og selskaber, har allerede implementeret nogle 

interne proxy og standarder for, hvad de tillader. Så så stor betydning får det måske heller ikke? 

 

RU-medlem 8: Jeg tror den regel med at rulle af og på, får større betydning. Men igen, mængden 

af opgaver er den samme. Det er sådan lidt et puzzlespil der skal gå op. Så er der noget med 

underskrivende må, og så må revisionsfirmaet noget mere. Så det skal man holde styr på, og det 

gør revisionsfirmaet typisk, og siger nu må jeg ikke mere.  

 

Mathias: Så det har jo været det med den praktiske betydning. 

 

Christina: Også fordi at når man hører om reglerne, sådan teoretisk og læser loven, så tænker 

man at det må få en stor betydning, og de gråzoner der er, hvad er skatterådgivning osv. Det er 

det vi syntes kunne være spændende at drøfte. 

 

RU-medlem 8: Har I kontakt med nogen lyslevende revisorer?  

 

Christina: Vi skulle meget gerne få for de 4 store huse, så vi får deres side af det også. De har 

nogle interne systemer, hvor at det helt automatisk giver sig selv.  

 

RU-medlem 8: Det er klart at de er blevet så store, at de er nødt til at kigge på deres portefølje og 

sige, hvor mange store revisionskunder mister vi? Fordi det skal jo dimensionere deres 

planlægning. Du kan ikke regne med, at du får rådgivningsopgaven tilsvarende, fordi 

revisionsopgaven er så dominerende, fordi du har foden indenfor.  

 

Mathias: Det virker som om, at rådgivning kommer til at betyde mere og mere. 

 

RU-medlem 8: Altså hvis vi ser på både Deloitte, EY og PwC, også KPMG, så er de jo i dag, 

nærmest større på rådgivning end de er på revision. De går ind på alle mulige områder, 

investering, køb af virksomheder, det har vi jo aldrig set før.  

 

Christina: Det er også derfor at vi syntes det kunne være lidt sjovt at undersøge, når der så 

kommer en regel som måske kan begrænse noget, og så alligevel ikke.  

 

RU-medlem 8: De er simpelthen afhængige af, at kunne samle noget op, fordi ellers så risikerer 

man, at det hele falder igennem, og så vender tilbage 8 år efter. 

 

Christina: Så kommer det til at gå meget på det her med, hvad man ligger vægt på, når man skal 

sige at det vil vi gerne have vores egen revisor til at rådgive om, kontra at man ligger det ud til en 

anden.  

 

RU-medlem 8: Man kan sige, at over tid, sådan rent praktisk, at man finder nogle opgaver, det er 

meget personafhængigt at skulle rådgive. Det er ikke lige meget hvilken rådgiver du får. Der er 

nogen der er dødgode til skat, og har fulgt en skatteplanlægning i 5 år. Der er det lidt irriterende at 
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skulle bytte, fordi så kan du risikere at du får en som du ikke kan arbejde sammen med, eller som 

bare er dårlig, som selv skal sætte sig ind i det hele og hvad var egentlig præmissen for alt det 

her?  

 

Mathias: Så det er også kvaliteten på rådgivning.  

 

RU-medlem 8: På rådgivningsdelen der er det meget mere kvalitet. Revisionsopgaven, der er det 

selvfølgelig også kvalitet, men det er ligesom en standardydelse.  

 

Christina: Havde I meget, altså nu sad du som CFO, hvad med drøftelse og dialog med revisor 

omkring de her rådgivningsydelser. Var det noget man havde meget af?  

 

RU-medlem 8: Ja ja. Ja for søren. Det koster jo kassen hver gang man spørger om noget. Så 

både det, at når man igangsætter en opgave. Det er jo ikke bare noget de gør. Vi havde et request 

system også som koncern. Der kunne sidde en i Frankrig, en finanschef, der syntes det kunne 

være sjovt at få noget rådgivning af en eller anden. Så vi havde et request system, så hvis man 

skulle bruge en rådgiver, så typisk så kunne de sige at de gerne ville have egen revisor, men det 

kunne de så ikke, de må finde en anden.  

 

Mathias: Så det er ikke bare at ringe til sin revisor og sige, I skal lige komme og rådgive os? 

 

RU-medlem 8: Nej nej, det duer ikke. Også fordi der er jo lovpligt om, at du skal bruge 

koncernrevisor så vidt muligt, Så kan der være nogle lokale forhold, som gør at du ikke kan. I 

Frankrig, der kan du ikke smide dem ud efter 3 år. Det er en anden protektionistisk regel, at du ikke 

bare kan fyre en dårlig revisor eller hvis du er utilfreds. Men alt det der, det er man nødt til at have 

styr på. Alle dem som sidder ude i omkring, skal have viden om, at når de laver en ekstra ydelse, 

over et eller andet beløb, og så sige, der må i henvende jer, og så sige, har vi luft, kan vi bruge 

dem.  

 

Christina: Er det en konkret vurdering, altså når der så kom nogen, som meldte ind at de havde 

brug for det her? 

 

RU-medlem 8: Nej, det var simpelthen plantet hos min next-liner som sad og styrede hele co-

finance.  

 

Christina: Det var ikke sådan, så man havde en eller anden tjekliste, og sagde det og det og det? 

 

RU-medlem 8: Nej. I bund og grund, så er det jo, hvis du vurderer at du kommer i klemme på 1:1 

reglen, så er det klart at så er man hurtig til at smide den væk. Du kan allerede være over den i 

februar, fordi du har lavet et eller andet stort. Så er der ikke noget at gøre ved, så må du videre til 

den næste. Så det har en konkret betydning.  

 

Christina: Og meget en konkret vurdering. Det er ikke fordi man kan opstille et eller andet skema 

for, at lige præcis den og den rådgivningsydelse kan vi godt tillade os? 

 

RU-medlem 8: Det er mest revisor der går den anden vej nu, hvad de selv mener de må og ikke 

kan, snarer end det er for virksomhedssiden. Der er det nok mere honoraret som har en betydning.  
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Christina: Jeg tror det var det, vi skal ikke tage mere af din tid. Det var spændende at høre lidt 

om.  

 

RU-medlem 8: I er meget velkomne. Hvornår skal I aflevere? 

 

Mathias: Midt i maj. 

 

RU-medlem 8: Er det her så hovedopgaven?  

 

Christina: Det er det. Jeg tror det var det. Tak for din tid.  
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Bilag 27: Transskribering af interview, RU-medlem 9 

Interview foretaget: fredag d. 8. december 2018.   

 

Mathias: Ja, og hvis vi skal fortælle lidt om hvad vores opgave kommer til at handle om, så er det 

omkring den nye EU-forordning, der kom tilbage i juni 2016. Der er jo flere regler som kommer ind 

her, men vores opgave, kommer til at handle om den del, der sætter en begrænsning til de 

rådgivningsydelser, som revisor må levere, de forbudsydelser der er og 70%-kravet. Så det er det 

vi sådan godt kunne tænke os at høre om. Vi er nysgerrige på hvordan kommer det til at spille sig 

ud i praksis, at der er kommet de her nye regler. Er det overhovedet noget, der får nogen 

betydning? Og hvis det får en betydning, hvad betyder det så? Både set fra PIE-selskabernes side 

og fra revisors side. Så vi har også aftale med de store revisionshuse, og skal høre revisorer der.  

 

Christina: Vi vil stille nogle åbne spørgsmål, hvor du bare skal svare det, der falder dig ind. Vi 

håber det er okay at vi optager det, og så vil vi anonymisere dit navn, så du fremtræder anonymt i 

opgaven. Og hvis du har spørgsmål, må du endelig bare spørge. 

 

RU-medlem 9: Det er fint. Jamen detaljegraden af arbejdet i audit-committee stiger også. Fordi det 

er jo ikke længere og sætte sig ned, og læse årsrapporten og så kigge på revisor og sige, hvordan 

ser det her ud? Det er jo også lige så meget det relaterer sig ind i driften. Der hvor det oftest er 

gået galt, er når audit-committeen ikke kender underliggende drift. Der kan man sige, for i hvert 

fald xx audit-committee synspunkt, jamen der har vi siden 2013 kendt alle detaljer. Fordi i audit-

committeen, der sidder vi og har en opgørelse over hvad er det for ydelser. Hvad betaler vi for 

revisionen, og så er der det her krav med, at der kun er så meget vi må bruge i andre ydelser hos 

revisionsselskabet. Det her international shareholder xx, som jo kommer, og det er alle listet 

selskaber. De giver en uafhængig, fordi det er ikke altid de snakker med selskabet. Men de læser 

simpelthen igennem. Så hvis du ikke i noterne gør rede for: 1. Hvem du har som revisor. 2. Hvor 

meget du bruger i fees på audit og non-audit, så kan du ikke qualify. Så giver de dig en, det de 

kalder not-qualified eller rating, som er mod 9, hvor 1 er det bedste. og det kan man sige, det har 

man ingen interesse i. Fordi så sidder der sådan en independent shareholder rapport, hvor i der er 

2 konsulenter/institutioner som gør. Så derfor bruger vi relativt meget. Vi har det på hvert af vores 

audit-committee møde, der har vi en opgørelse af: "Hvor er vi henne?" 

 

Christina: Ja, hvor meget udgør ikke-revisionsydelser og hvor meget udgør. 

 

RU-medlem 9: Præcis.  

 

Christina: Så I har drøftet de nye regler i forhold til EU-forordningen? 

 

RU-medlem 9: Ja. 

 

Christina: Og hvad tænker du så umiddelbart at det har af betydning?  

 

RU-medlem 9: Jamen jeg er jo virksomhedsleder, så jeg er ikke så… Der er mange ting jeg godt 

kan lide, men der er ikke så meget i de her forordninger, der kommer på sådan et område, som 

tiltaler mig så specielt meget. Fordi noget af det er lavet som det jeg kalder et teoretisk 

eksperiment. Jeg kan godt forstå hvor man kommer fra, fordi det man gerne vil sikre at det er, at 

man vedbliver og har "the global 4", så "the global 4" ikke bliver til "global 2". I bund og grund, så 

er der en række af de her ting, som basalt set er med til at sikre, at de er nødt til at være 4, fordi vi 
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er nødt til at have adgang til nogle forskellige. Hvis vi nu kigger på det, som om jeg skulle drive en 

virksomhed, og sige hvad jeg gerne vil have. Så vil jeg jo gerne have, at nogle af områderne er 

linket mere. Lad mig prøve at give et eksempel. Hvis vi vælger at lave et opkøb, så er det jo 

absolut forbandet, at man kan komme i en situation, hvor man ikke kan bruge sit revisionsselskab, 

til at lave due dilligience. De kender ens regnskabsregler, de kender hvordan man behandler 

goodwill, de ved hvordan man forholder sig til aktionærstruktur, kommunikation osv. Og nu sender 

vi nogle andre ud og laver transaktions due diligence. Det kan give en hel masse. Det kan være 

godt på nogle områder, fordi man får et friskt input. Men det man så skal huske på, er at vi føder 

lidt en industri nu. Fordi når den accquisition og due dilligence rapport er lavet, så stopper deres 

ansvar. Hvad der så sker bagefter, det er op til dig. Så lad os nu bare lege lidt med tidslinjerne her. 

1. januar går vi i gang med en due dilligence. 1. april der er vi færdige. 1. april der skal jeg lave min 

første PAL-integration ind i min eksisterende ERP-system. På det tidspunkt overgår det så, hvis nu 

vi er her i xx, via PwC, så skal PwC oprette alt det der foregår. Men de er serveret med en rapport 

der eventuelt er lavet af KPMG, Deloitte eller whom ever? Og så siger de så, at det er vi måske 

ikke helt enige her. og så begynder vi at sidde og sige "Det var lige godt pokkers". Fordi vi troede 

jo, og det ved vi selv, at det er der jo ikke. På IFRS der er en række qualifiactions under de fleste 

af standarderne. Derfor kommer vi nok, tror jeg der er mange selskaber der kommer til at opleve 

det, at der på en due dilligence, som strækker sig over 3 mdr. måske, kommer der til at være nogle 

gates, hvor man simpelthen tager sin eksisterende revisor med og siger "Nu skal du høre her, nu 

sætter du dig ind, fordi du er en del af teamet, du skal lytte til den due dilligence vi har lavet". Og 

han sidder selvfølgelig og er en lille smule forbandet over, at det ikke er ham der tjener de penge. 

Så bliver der, det jeg plejer at kalde for advokatkrigen. Det er hvis man spørger 2 advokater, så har 

de altid 2 forskellige meninger. Hvorfor? Jo fordi så gik der ekstra tid med det. De bliver betalt pr. 

time. Det gør revisorerne også. Jeg vil sige, at jeg vil sammenligne accqusition og due dilligence 

lidt med, det er jo i princippet måske det der kommer tættest på. Fordi det er klart at hvis man vil 

bruge konsulentydelserne, de mere traditionelle konsulentydelser, hvor man siger at man vil bruge 

dem på at få lavet en working capital eller have deres input til hvordan jeg forbedre 

salgsrapportering. Altså come-on. Der vil jeg sige, at det kan jeg kun være helt neutral overfor. Om 

du bruger PwC konsulent eller Mckinssey, Axenger. Altså det har jeg ikke noget imod. Men når det 

har en eller anden direkte linje ind til hvordan reglerne bliver fortolket efterfølgende. Og den anden 

del, som jeg må sige at jeg er noget fortørnet over at man på en eller anden måde og også splitte 

ad, det er skat og moms.  

 

Christina: Ja, jeg tænker også, hvad gør I der konkret? Har man sagt at det her må revisor ikke 

rådgive om, og det her må de gerne? Fordi det er jo også noget af det vi tænker. Teoretisk så skal 

man skille det fuldstændig ad. Men hvordan gør man lige det? 

 

RU-medlem 9: Det er absurd. Altså hør her, vi er registreret i mange lande, hvor man i xx er 

registreret i færre lande, fordi man har færre produktionsenheder. Men i princippet, så hver gang 

man sælger noget eller vinder et projekt i udland, så skal vi have lavet en registrering i udland osv. 

Det ved vi alle sammen, at der kommer til at være en diskussion om tranfer pricing. Hvorfor skulle 

jeg vælge og synes det var en god ide, at KPMG skulle lave transfer pricing i en virksomhed, som 

ellers i øvrigt skal kontrollere at konsolideringen på et material subsidiary. Der har vi en anden 

måde også. Man kan være non-material subsidiary. Man kategoriserer det som material subsidiary 

i revisionsøjemed, fordi der kan være en geografi hvor man siger, at der vil man have revisionen til 

at kigge det igennem. Med det samme vi har den, så skal vi igen betale dobbelt. Fordi vi skal have 

en ud at kigge på skatten også. 
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Christina: Plus at det grundlæggende kundekendskab, som lovpligtig revisionsvalgte revisor har. 

Det går også tabt ikke. 

 

RU-medlem 9: Men jeg har lovet mig selv for mange år siden, da jeg sad i sådan et interview, at 

jeg aldrig vil lyde som en sur gammel mand. Det kan godt lyde sådan lidt. Men i princippet, så 

forstår jeg godt… 

 

Christina: Ja, og det er svært fordi, at den der grænse med mellem hvad må man og hvad må 

man ikke. Den vil jeg umiddelbart selv synes er svær.  

 

RU-medlem 9: Men der er vi jo, altså der er 1:1. Vi holder os helt til reglerne. Vi kommer ikke til at 

stå i en situation hvor vi lige pludselig siger, at det skal vi så ikke. Så kan vi have nogle subjektive 

ting. I dag er den rene revision karakteret ved noget, og det kan godt være der ligger en mulighed 

for at man kan få lov til at skubbe den rene revision en lille smule. Fordi du kan sige den rene 

revision i dag, inkluderer jo, at du også kigger skat igennem. 

 

Christina: Og opdager du at der er noget, så har du pligt til at gøre opmærksom på det.  

 

RU-medlem 9: Præcis. Så kan man jo lave aftaler via f.eks. nu her bruger vi PwC til at reviewe 

vores skattebetalinger. Men vi er jo heller ikke i den sammenhæng børsnoteret. Vi har en voldsom 

diskussion med, om vi er PIE. Det har vi ikke taget stilling til endnu, men jeg vil sige, at jeg vil være 

overrasket over, om vi ikke bliver det, fordi vi har en opkøbsstrategi. Der skal ikke ret meget opkøb 

til, af en hvis størrelse, før at banken kommer og siger, og hvad så med det her. Så er vi nødt til at 

gå den retning som xx.  

 

Christina: Men hvad helt konkret når I sidder i revisionsudvalget og skal overveje om revisor er 

uafhængig her. Hvilke kriterier stiller I op her?  

 

RU-medlem 9: Ja. Altså du kan sige, at revisor er uafhængig. Jeg vil sige det sådan, at det er 

meget nemt for os at sige, at vi følger de rotationsregler der er på revisorer og personer. Jeg må 

sige det sådan, hvis man nu træder et skridt tilbage, så kan man sige. Det er faktisk revisor der har 

det største problem med det. Fordi der hvor revisor har et uafhængighedsproblem, så er det 

revisor der skal huske at sige det. For jeg har det sådan, at det er faktisk dem, der putter hele 

deres navn og franchise at risk. De gamle revisionsskandaler har jo vist, at det er jo faktisk næsten 

med til at lukke datterselskaber, hvis de ikke gør opmærksom på det. Så jeg har det sådan lidt med 

det.  

 

Mathias: Det er jo også deres ansvar og kunne dokumentere at de er uafhængige, og sige hvis vi 

får sådanne rådgivningsopgaver hvordan påvirker det regnskabet? Det er jo revisor der skal sikre 

sin uafhængighed. 

 

RU-medlem 9: Præcis.  

 

Christina: Når revisor så laver noget rådgivning, f.eks. moms eller et eller andet. Tager I så den 

enkelte ydelse op til revisionsudvalget og siger, må man eller må man ikke?  

 

RU-medlem 9: Nej. Hør her. Hvis du tager regnskabet for xx og fra xx. Altså come on guys. Nej, 

jeg har det modsat. Revisionen og bestyrelsen og direktionen er en trekant. Hvis jeg som 

bestyrelse ikke er sikker på, at min CFO gør det rigtigt. Den dag at bare tanken strejfer mig, så har 



254 | S i d e   B I L A G  

 

 
 

vi en ny CFO search. Så den dag jeg er i tvivl om CFO kan håndtere og leve på de regler, og 

foretage de rigtige valg, så er jeg slet ikke i tvivl. Hvor jeg har været, der er der skiftet CFO flere 

gange. Det er en afvejning af, at hvis man kommer dertil, hvor man ikke er komfortabel med at 

direktionen træffer de rigtige valg, eller man tager dem i, at de har truffet dependent valg. Så rent 

bestyrelsesmæssigt, der er jeg independent. Jeg har et ansvar som bestyrelsesmedlem. Der er jeg 

iskold. Men det er ikke noget man siger til hinanden. Det siger man til hinanden, når man kommer 

ind til hinanden. Det er spillereglerne. Sådan er jeg. Hvis jeg kommer i en situation hvor jeg er i 

tvivl, så spørger jeg. Så lad vær med at give mig et politisk svar, for når jeg spørger, så er det fordi 

jeg har en tvivl. Den eneste måde du kan få tvivlen til at gå væk det er at give mig afklaring på, at 

det jeg spørger om, det har jeg enten ret eller uret i. Hvis du har 80 datterselskaber, der 

allesammen har et eller andet behov. Det er jo dem der skal spørge direktionen. Typisk har du en 

intern regnskabschef, eller en intern chief accounting, som sidder og tager stilling til det, på vegne 

af CFO. Fordi CFO skal jo koncentrere sig om at drive forretningen. Men der skal være en der har 

sagt ja eller nej, om det er ok, og det lader vi den gøre. Men det er klart, at så skal de kontrollere 

det i de rigtige grupper. Og det beder vi så modsat om, at revisionen reviderer, så ledes at de 

kommer og siger, at det er rigtigt. Der får vi jo en gang imellem den her diskussion, at det her 

burde måske ligge i den kategori frem for den kategori. Det er erfaring. Så har vi den diskussion 

som en del af rapporteringen. Der har jeg det fint med, at PwC de i princippet bliver bedt om, at se 

om deres ydelser og deres invoice er kategoriseret ind i de rigtige kasser.  

 

Christina: Noget af det må være svært med hvad der er hvad?  

 

RU-medlem 9: Ja, men de har til gengæld et stempel der gør, at de er lovpligtige. Der har jeg det 

sådan, at hvis du ikke kan stole på revisors lovpligtige stempel på årsregnskabet, så ser det skidt 

ud. Så det er du nødt til at gøre i større virksomheder. Hvis du sidder og har en mindre 

virksomhed, så vil du bedre kunne gøre det, men så er du heller ikke inde i den lov der rammer 

dig. Så jeg tror man skal i jeres opgave, tegne en triangel. Der er en direktion, en bestyrelse og et 

revisionsselskab. De repræsenterer hver af vinklerne. Så i perioder, der kan man ændre form af 

trekanten, men vinklerne er altid 180 grader. Der kan være lidt mere pres på revisionshuset eller 

direktionen. Sjældent mere pres på bestyrelsen, fordi hvis vi føler os presset, så er det fordi der 

skal foretages nogle ændringer. Man skal jo ikke undervurdere, og det er den anden del af det. Der 

er jo et forhold der hedder disturbance vs. independence. Hvis man er global revisor, så er det en 

kæmpe opgave at skifte. Vi har stået i en situation her i xx, hvor der var helt tydeligt ikke nogen 

ting der fungerede, omkring bripary, korruption og sådan nogle ting. Har I hørt om det? 

 

Mathias: Nej, det har vi ikke.  

 

RU-medlem 9: Nej okay, men det har vi i det forgangene år. Der gør man typisk det, at der siger vi 

fra direktionen til revisionen, at i det land der kan I godt pille jeres partner væk. Fordi han har ikke 

fundet det her, han har ikke rådgivet os. Det er simpelthen direktionen og revisionsselskabets 

opgave. Det er klart, at det lader vi så gå op til bestyrelsen. Fordi det der også er god governance i 

dag er, at bestyrelsen så får lejlighed til at have indblik i, hvad det er for en dialog der er imellem 

direktion og revisor. Det gør man jo, fordi man netop også skal se, om det er blevet for hyggeligt. 

Så jeg tror meget, det kan I også læse andre steder. Det er enormt vigtigt, at vi I bestyrelserne har 

enten tidligere eller nuværende direktionsmedlemmer. Fordi hvis ikke man har det, så vil du ikke 

forstå vigtigheden af, at engang imellem der skal revisionen stille direktionen nogle ultimatummer 

og omvendt. Hvis det ikke sker i løbet af 2-3 år, så vil jeg som bestyrelse sige "Er de blevet for 

gode venner". Er det sådan lidt blevet en lukket klub hvor de deler opgaverne og egentlig gør som 

hinanden siger. Jeg ser selvfølgelig lister over de ting som man ikke er enige om, talmæssigt når 
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man kommer til årsregnskabet. Men jeg vil også gerne se dem man er blevet enige om. Jeg vil 

gerne se det fra første findings af, for at se hvad diskussionspunkterne var, for at se 

beløbsgrænserne. Fordi nogle gange bliver man enige om at være enige, ved at handle sådan en 

liste af.  

 

Mathias: Hvad med i forhold til det med, at man som bestyrelses- og revisionsudvalgsmedlem kan 

blive indbragt for revisornævnet. Er det noget du tænker på?  

 

RU-medlem 9: Aldrig. Jeg har et andet say. Det er "Man kan ikke læse sig til at gøre det rigtige". 

Men hvis I sidder her, og jeg holder meget af at have unge talenter og lade unge talenter opvokse i 

virksomheden. Hvis du skal give et ungt talent et godt råd, så kan det ikke hjælpe noget at sige, 

gør bare det forkerte. Det holder ikke en meter. Du skal gøre det, som du vil synes er rigtige at give 

videre. Det er lige meget om det er et talent, datter eller søn. Selvfølgelig kan du blive indbragt for 

revisornævnet, men det du bliver indbragt for, er ikke at drive forretningen. Vi kan alle se at du traf 

en forretningsmæssig beslutning. Det der er vigtigt er, at man har et miljø hvor man kan diskutere 

hvad der er rigtigt eller forkert. Hvad synes vi er den rigtige beslutning nu? Den skal selvfølgelig 

ligge inden for det som der er rammen af regler. Hvis ikke du gør det, så indbring alle. Så er det 

ikke kun revisornævnet, så findes der heldigvis kriminallov, og så siger jeg, sagsøg folk. Sidder jeg 

i bestyrelsen, synes jeg det er ubehageligt? Aldrig. For jeg har aldrig været stillet i en situation, 

hvor jeg synes jeg var tvunget til at træffe forkerte beslutninger. Men jeg er helt med på, at der 

kunne være en diskussion, hvor at hvis det bliver beslutningen, så er jeg ikke med. Så ud af 

bestyrelsen. Så træder jeg bare ud. Jeg er independent. Jeg har en forpligtelse mod kun 1 i 

princippet, det er at jeg repræsenterer aktionærerne. I det her tilfælde hvor man sejler tættere på 

vinden, eller over i en gråzone, så træder jeg bare ud.  

 

Christina: Men nu især i forhold til xx. Er der nogle rådgivningsydelser hvor I har sagt, at det er 

absolut no-go efter den nye lovgivning er kommet? Eller nogen I har haft oppe og diskuterer og har 

sagt for og imod?  

 

RU-medlem 9: Nej, det vi er bekendte med i dag, det er at ligegyldigt hvordan vi vender og drejer 

det, så er man nødt til at have flere partnere. Derfor hjælper det ikke, at man giver en partner, som 

man gerne vil have tættere på sig, kun det dårlige. Det holder ikke. Der er ikke nogen der gider at 

arbejde med afgnavede ben. Man er nødt til at finde nogle af de gode opgaver som man er nødt til 

at dele med dem, som man formegentlig kommer til at skulle bruge alligevel, når man laver et 

revisionsselskabsrotation. Derfor er vores holdning lidt mere, at nej det er der ikke. Men vi har en 

holdning til, at den skal være så interessant for i hvert fald 1-2, potentielle 3 partnere, at man kan 

bruge hinanden, så de er tæt nok på til at vide hvem der sidder der, hvordan tænker de, hvordan 

tænker de i audit-committee, i direktionen, i finansafdelingen. Det synes jeg er vigtigt. Så man 

bliver set som en åben virksomhed, og som en åben partner. Altså, der er mange der siger, at 

revisionshonoraret får man ikke noget for. Jeg tror man får det man beder om. Jeg kan jo se det 

sådan, at en gang imellem, så kommer der et talent som er blevet træt af at være i 

revisionsbranchen. Som gerne vil på virksomhedssiden. Det er lige omkring 1000 gange nemmere 

at få en person over på den anden side, og arbejde for en, hvis det er sådan, at man har vist, at 

man er et sjovt sted at arbejde. Det gør vi meget. Vi gør det her. Det siger vi til xx. Jeg siger ikke vi 

bruger hvert møde til det, men en gang imellem når vi kommer ud af et møde, så siger vi lige "Hov, 

den person der. Der var sku lige et glimt i øjet". Det kunne vi godt bruge. Vi ringer normalt ikke. 

Men normalt over en kop kaffe. Det er lige så meget det, at man kommer over på den anden side. 

Det er noget andet, en anden måde at se på det på. Man bliver kastet ud i nogle andre 

problemstillinger.  



256 | S i d e   B I L A G  

 

 
 

 

Christina: Det er også derfor at vores opgave prøver at tage det for begge sider.  

 

RU-medlem 9: Så jeg vil helst ikke kvoteres for noget teoretisk ævl.  

 

Christina: Det er også derfor, at vi i starten havde snakket om det skulle være en teoretisk 

opgave. Men nej, vi vil gerne vide hvad der rører sig i praksis, fordi virkeligheden tit er en anden.  

 

RU-medlem 9: Men den er ikke så meget en anden. Du kan sige at audit-committee er omgivet af 

regelsættet, og den har også rimelig fastlagt, at det er sådan her i skal kigge på tingene. Det er 

svært at krybe udenom.  

 

Christina: Men når I mødes til et revisionsudvalgsmøde. Sidder man så konkret og tager stilling til 

opgørelsen af procentvise andele?  

 

RU-medlem 9: Ja, det gør man nærmest som en del af materialet. Reglen er, at man senest en 

uge inden mødet på audit-committee skal have materialet. Så diskuterer man det igennem. Typisk 

i alle mødereferater står der også, at man overholder lige præcis den del. og det bliver signet af for 

direktionen, audit-committee og bestyrelsen.  

 

Christina: Men ned til specifikke ydelser? 

 

RU-medlem 9: Nej, fordi listen er for langt. Det vil blive helt umuligt.  
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Bilag 28: Transskribering af interview, RU-medlem 10 

Interview foretaget: torsdag d. 18. januar 2018.   

Yderligere bemærkninger: Telefonsamtale.  

 

Christina: Hvis vi lige skal starte med at fortælle hvad vores opgave kommer til at handle om, så 

er det at der jo er kommet en ny EU-forordning i juni 2016, som sætter en begrænsning til hvad 

revisor må levere af rådgivningsydelser og kommer med nogle specifikke forbudsydelser og et 

70%-krav. Det er den del af de nye regler vores opgave skal handle om. Så det er sådan set det. 

Vi læser begge to på CBS cand.merc.aud. 

 

Mathias: Vi vil stille nogle åbne spørgsmål, hvor du bare skal svare det, der falder dig ind. Vi håber 

det er okay at vi optager det, og så vil vi anonymisere dit navn, så du fremtræder anonymt i 

opgaven. Og hvis du har spørgsmål, må du endelig bare spørge. 

 

RU-medlem 10: Ja. 

 

Christina: Det første spørgsmål vi godt kunne tænke os at høre, det er om I i revisionsudvalget 

har drøftet den nye EU-forordning, i forhold til de her begrænsninger til rådgivningsydelser? 

 

RU-medlem 10: Vi har drøftet det. Den måde vi har behandlet den på i sin tid det var, at da det 

ligesom var klart, at den ville komme og blive implementeret i dansk lovgivning, der bad vi vores 

eksterne revisor, Deloitte, om at præsentere os for hvilke implikationer det vil have. Det drøftede vi 

så og vi drøftede også hvilke justeringer det ville føre til, i den måde vi har arbejdet på. Så step 1. 

vi havde en fra Deloitte til at præsentere det med den klarhed der var dengang og så havde vi 

denne diskussion af, hvordan det havde betydning for os. Grundlæggende for os har det ikke ført 

til store ændringer. Jeg kan forklare hvordan det var før forordningen. Hvis vi ser på det med 70%-

kravet. Alle revisionsmæssige ydelser, som er uden for den lovpligtige revision, jeg tror næsten 

100% af dem, den køber vi faktisk hos vores faste revisor, næsten 100% af dem. Men det 

overskrider ikke 70% før, og heller ikke i dag.  

 

Mathias: Jeg tror I er på omkring xx% i rådgivningsandel, så I er langt fra i hvert fald.  

 

RU-medlem 10: Ja. Og det skyldes jo, vil jeg tro, nu ved jeg ikke hvordan andre ligger på det. Alle 

tror jeg har en intern revision. Vi har en arbejdsdeling imellem den interne- og eksterne revision. 

Så løfter den interne revision faktisk en stor del af de samlede revisionsopgaver. Altså det den 

eksterne revision gør for os, det er primært at de er også revisionsudvalgets garant for, at det den 

interne revision foretager, at det er ok. En meget væsentlig del af deres opgave, det er at 

kontrollere den interne revision, som så foretager den egentlige revision. Så er der nogle områder, 

hvor at den eksterne revision, skal stå på mål i detaljen, og dem foretager de selvfølgelig selv. Der 

er andre virksomheder, i hvert fald xx, at man har lavet en anden arbejdsdeling imellem intern- og 

eksternrevision for et par år siden. Så vidt jeg har hørt, så foretager den eksterne revision i dag en 

større del af revisionsopgaver, end de gjorde i xx for 5 år siden. Hvor at her der er arbejdsdelingen 

procentvis stort set den samme som for 5 år siden.  

 

Christina: Ja så man kan sige, at intern revision kan måske foretage noget af den rådgivning som 

man måske vil få foretaget udefra? 
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RU-medlem 10: Nej, det kan man ikke rigtig sige. Den interne revision kender os rigtig godt. Hvis 

vi er tilfredse med vores interne revisor, og det set-up der er, og de ting vedkommende gør, og vi 

bruger den eksterne revision, til at ikke bare tjekke det vedkommende gør, men også den måde vi 

er organiseret på. Så er det vores line-of-defence, der sikrer at set-up’et er ok. Når vi har vores 

møder, med den eksterne revision alene, så taler vi ikke bare om deres syn på ledelsen, vi taler 

også om deres syn på den interne revision, om deres kompetencer og den måde de operer på. 

Hvis man tager det her med rådgivning, så kan man sige, at der hvor den interne revision kommer 

til kort, det er jo, hvis der er unormale ting og/eller hvis det er ting som er mere generelle 

revisionspraktiske og standarder. F.eks. det sidste tema vi havde oppe, det var omkring 

operationel revision, hvor at der er sket en lille drejning af den eksterne revisors ansvar på den 

operationelle revision. Vi har drøftet de her justeringer, de her øgede forventninger fra 

myndighederne, hvad fører de til hos os. Det drøfter vi også med den eksterne revision. Der beder 

vi dem sige, at hvis I nu vurderer vores interne revision, og deres kompetencer på operationel 

revision. Hvad er jeres ærlige mening om det? Er det noget hvor vi har behov for ændringer, og vi 

spørger selvfølgelig også vores egen revisionschef. Vi spørger også uafhængigt om der er brug for 

øgede kompetencer, når I nu ser på andre virksomheder I reviderer. Er der så noget vi mangler, 

noget vi skal have steppet up? Der bruger vi jo den eksterne revisor. Det kan den interne revision 

jo ikke svare fyldestgørende på. Det kan godt være vi er en stor virksomhed, men bortset fra noget 

vi har i udlandet, så er vi jo sådan set en ret basic virksomhed. Så mange af de avancerede ting 

som jeg vil tro andre virksomheder gør sig i, det er vi ikke inde i. Altså vi er aldrig first mover på 

sådan noget. Vi er efter second-mover. Så derfor er vores behov for at få sådan noget rådgivning, 

også mindre i forhold til de andre virksomheder i branchen. Så det er den ene del. Den anden del 

har været på forhåndsgodkendelse af ydelser. Der var vores praksis indtil den her bekendtgørelse 

trådte i kraft, der var vores praksis at på hvert møde i revisionsudvalget, hvor vi har 4-8 gange om 

året, der er det et fast punkt på dagsordenen, at direktionen redegør for de revisionsmæssige 

ydelser, som er afholdt siden det sidste møde. Hvad var formålet, hvad var beløbet og hvilken 

revisor udførte opgaven. Det vi så gør nu, det er at der er vi nødt til at forhåndsgodkende det. Det 

er den nye ting der sker her. Man kan sige, det er jo ikke den store ændring. Lad os nu sige at før 

at de informerede om, at de havde brugt 150.000kr. på en revisionsmæssige ydelse, så var det jo 

sunk på den måde, at de var jo brugt og aftalt, og ofte var produktet også leveret. Men hvis vi så 

sagde, fra revisionsudvalget, hvad vi nu ikke har gjort, men det kunne vi godt have sagt, at det 

syntes vi faktisk er forkert. Jamen så vil de jo ikke gøre det en gang til. Det vi nu gør, det er at nu 

skal vi forhåndsgodkende det. Så nu skal de komme til os inden. 

 

Mathias: Er det alle ydelser? 

 

RU-medlem 10: Ja det er alle ydelser. Men det vi så har gjort, det er at vi har nogle få 

tilbagevendende ydelser, som bare kommer nærmest helt automatisk hvert kvartal. Og dem har vi 

lavet en standard med forhåndsgodkendelse. Så vi har sagt, at de og de ydelser, dem har I et 

mandat til at indgå. Der skal I ikke vente på at vi bliver indkaldt, inden I kan sætte det i værk. Hvis 

det er inden for de veldefinerede kategorier, så kan de bare sætte det i værk. Så får vi det jo 

rapporteret 1-1,5 måned efter når de har gjort det. Den procedure har vi stadigvæk. Er det så 

noget andet, jamen så tager vi et telefonmøde, og så godkender vi det.  

 

Christina: Kan du nævne et eksempel på en ydelse, hvor at I har forhåndsgodkendt den? 

 

RU-medlem 10: Nu skal jeg lige prøve at se her. 

 

Christina: Det var bare for at have et eksempel. 
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RU-medlem 10: Ja ja, jeg kan godt prøve at finde et eksempel. Altså jeg kan sige, at det vi taler 

om her af ydelser, det er jo 100.000 eller 150.000. Vi er nede i meget små beløb.  

 

Christina: Er der en beløbsgrænse, som du siger, at under det her?  

 

RU-medlem 10: Nej, men det bliver der indirekte. Fordi der er nogle ting, hvor myndighederne skal 

have en erklæring, f.eks. ved outsourcing osv. De erklæringer, det er jo helt standard. Så har vi 

erklæring i forbindelse med vores programmer. Det er jo også helt standard. Når vi har sagt at vi vil 

gå ud og gøre x, jamen så følger det også, at vi skal have revisionsmæssige erklæringer så det er 

også helt standard.  

 

Mathias: Men det er jo også fordi det er nogle ydelser, som måske ikke giver så meget mening at I 

skal godkende, fordi det er fast praksis, og almindelig lov man skal følge.  

 

RU-medlem 10: Ja. Så har vi om skat, men det er ikke over en halv million vi bruger på skat. Hvis 

vi har været ude at se på opkøb, så har vi ikke brugt ekstern revision til det. Det har vi faktisk ikke. 

Vi brugte dem i forbindelse med fusionen med xx. Men det var en meget stor sag. Hvis vi gør 

noget lignende, det er en sær ting, som vi skal godkende på forhånd.  

 

Mathias: Hvorfor var det i valgte en anden ekstern revisor, til f.eks. køb og salg.  

 

RU-medlem 10: Den overvejelse der er, det er at ting der ligger op af den daglige forretning, der er 

det en stor fordel, at bruge den revisor der kender virksomheden i forvejen. Det er sådan set 

uanset 70%-kravet, fordi hvis vi har en konkret køb- og salgsopgave, hvor at det er en mere 

isoleret opgave. Så får ikke at overgå vores forbrug hos vores standard revisor, så ligger vi det ud 

til en anden part.  

 

Mathias: Så det er faktisk fordi man erkender det her kendskab som revisor har til selskabet, at 

man gerne vil gøre brug af det, der hvor det giver mening? 

 

RU-medlem 10: Hvis vi f.eks. tager erklæringer i forbindelse med programmer og sådan noget. 

Jamen der er det jo en kæmpe fordel, at det er dem der i forvejen er inde og revidere regnskabet. 

Det er på alle måder en fordel. Men hvis du var ude i køb og salgs situation, så kan du sige at det 

er en isoleret ting. Så for ikke at stresse dit forbrug på din revisor, så kan du nemmere ligge sådan 

en opgave ud. 

 

Christina: Hvad vil du sige er det afgørende, nu ved jeg ikke hvor meget i sidder med det i 

revisionsudvalget, men hvis du er med i det, hvad vil du så mene, er det afgørende når man skal 

sige, at det her må revisor godt rådgive om, og det her må revisor ikke rådgive om? Er der nogle 

faktorer man ligger vægt på når man skal tage denne vurdering?  

 

RU-medlem 10: Altså vi har ikke haft sager, hvor vi har været i tvivl. Nu har vi jo fået liste af 

forbudte ydelser. Men vi har ikke været i nogle af de ydelser. En udfordring for os, som er blevet 

forstærket nu med den nye forordning, det er i virkeligheden valget af revisor. Det var allerede lidt 

et problem i forvejen. Vi står for nu, og skal have en ny revisor senest i 2021. Så uanset at vi godt 

kan lide Deloitte, så skal vi have ny revisor, og vi kan ikke tage dem igen, fordi de har været revisor 

i så lang tid. Der er 2 bestemmelser, efter en hvis periode skal de i udbud, og efter en hvis periode 

kan vi ikke engang tage dem som vi har haft. 
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Mathias: Ja, det er de der 10 og 20 år.  

 

RU-medlem 10: Ja ja. Så vi er nu i en situation, hvor vi senest 2021 skal have ny revisor. Hvis vi 

så kigger på Danmark, jamen så er der folk der reviderer, med de krav der er til revisor, som ikke 

er forkerte. Jamen så kan vi vælge i virkelighedens verden EY eller PwC. KPMG har ikke folk der 

opfylder de krav. De har sådan set besluttet sig for at gå ud af finansielle virksomheder. Fordi det 

er jo ikke nok med virksomheden, fordi for at revisorerne kan godkendes, så skal de også have en 

erfaring inden for finansielle virksomheder. Så derfor står vi over for det, at der er 3 der kan levere 

vores revision i Danmark. Det er Deloitte, PwC og EY. Så ser vi på dem derefter. Vi kan ikke tage 

Deloitte, fordi dem har vi allerede. Så er der 2 tilbage. Så begynder vi at se på, hvem har de i 

forvejen, de 2. Fordi at vi vil nødig have et tredjerangsteam. Det er bare begrænset hvor mange 

der kan det her. Så lad os sige, at såfremt at EY havde xx og xx, jamen så kan vi vælge imellem at 

få et førsteklasses team fra EY eller tredjeteamet fra PwC. Man kan jo ende med, at kunne få 

skabt en situation, hvor at konkurrencen på udbyder af revisionsydelser bliver ret begrænset.  

 

Christina: Ja lige præcis, og jeg tænker også, at hvis I f.eks. har sagt, at alt vores rådgivning får vi 

EY til. Jamen så kunne I faktisk heller ikke vælge dem, når I kom til at skulle vælge revisor, og så 

var der faktisk kun 1 at vælge imellem?  

 

RU-medlem 10: Nej det kan vi heller ikke, og det har vi også bedt om. Vi har bedt om i 

revisionsudvalget, at man er særlig opmærksom på, når man kigger efter andre ydelser, at vi nu 

ikke gør dem til døde spillere.  

 

Christina: Ja, så det er faktisk også noget der kommer til at spille ind, når man skal vælge, både i 

forhold til revision, men også i forhold til rådgivningsydelser, fordi det påvirker hvem man kan 

vælge efter de nye regler?  

 

RU-medlem 10: Altså jeg er ikke specialist i alt det her. Men jeg vil sige, at tit er det med 

regulering, at man af bedste hjerte, forfølger det mål. Og så har vi bare nogle ugennemtænkte 

konsekvenser på andre formål man har. Og det er meget kompleks og revidere en stor koncern. 

Man er nødt til, på en eller anden måde og have synet for den her balance imellem at der er 

forskellige muligheder, og så man selvfølgelig også har den fornødne udskiftning. Altså jeg kan 

huske da man for år tilbage sagde, at en revisor kan kun være hos et selskab i en vis årrække, og 

så skal de skiftes ud. Jeg kan huske, til at begynde med, der var jeg lidt træt af det. Jeg kan dog 

sige i dag, at nu har man jo vænnet sig til det, og revisionsfirmaerne forbereder sig jo også lidt på 

situationen. Og det er jo ikke dårligt. Hos Deloitte f.eks. der har vi haft en periode, hvor at den der 

har været revisor for os, måtte træde tilbage, fordi han personligt var tidsmæssigt konfliktet. Så fik 

vi et andet team ind fra Deloitte. Det kan man sige, at det er på mange måder friske øjne på 

virksomheden. Det er nu ikke en dårlig ting. Jeg synes da faktisk, at det burde vi selv have fundet 

på, hvis ikke myndighederne havde fundet på det.  

 

Christina: Er det sådan, så I har oplevet nogen rådgivningsydelser, hvor Deloitte har sagt, at det 

her kan vi simpelthen ikke rådgive jer om, fordi de så vil overtræde lovgivning eller noget i den stil?  

 

RU-medlem 10: Nej. Men altså, jeg vil sige, at hvert kvartal, jeg tror uden for de her helt standard 

ting, så er det måske 2 ydelser af 100.000-200.000, så det er ikke ret meget.  
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Christina: Og der får I så bare en rapport ind til jer, at nu har der været de og de ydelser, som så 

ikke er særlig meget? 

 

RU-medlem 10: Ja det gør vi fortsat, og det gjorde vi også før. Det der er forskellen nu, det er at 

hvis det er en ydelse som er uden for de helt standardiserede ting vi foretager, så kommer vi til 

også at sige, at vi har tænkt os at hyre PwC eller Deloitte eller hvem vi nu vælger, til den her 

opgave, og spørge om de har bemærkninger til dem. Jeg tror, at det er ikke mange sager vi har 

haft af den karakter, 4-5 stykker på forhåndsgodkendelser. Hvor ellers er de omfattet af de der helt 

standardiserede ting.  

 

Christina: Kan du finde nogle eksempler? 

 

RU-medlem 10: Jeg kunne godt gøre det, men så skal jeg lige komme tilbage til jer, jeg har dem 

ikke her. Så vil jeg komme tilbage til jer, først i næste uge eller sådan noget.  

 

Mathias: Det kunne være meget fint, ingen stress.  

 

Christina: Det kunne være meget sjovt, at se hvad man siger, at det har vi ligesom lagt over til det 

der skal forhåndsgodkendes og det her skal ikke. Det er jo sådan når der kommer nye regler, 

hvordan de lige får betydning. Og det er det vi synes der kunne være lidt spændende at finde ud 

af.  

 

RU-medlem 10: Altså for os, har det ikke fået den store betydning. Vi gjorde reelt set meget af det 

i forvejen. Vi føler ikke, at vores dag er blevet yderligere kompliceret af det her.  

 

Mathias: Nej fordi mange af tingene har man gjort på forhånd.  

 

RU-medlem 10: Jeg er direktør i xx og har været i xx før i tiden, og der brugte vi jo meget mere 

ekstern revision, end vi gør her.  

 

Christina: Jeg tror egentlig det var det. Hvis du så vil sende noget - bare når du får tid. 

 

RU-medlem 10: Det vil jeg gøre ja. Hvis det kan vente til midt i næste uge.  

 

Christina: Det er meget fint. Vi skal først aflevere midt i maj, så der er god tid endnu. Så det vil 

være rigtig fint.  

 

RU-medlem 10: Det vil jeg meget gerne gøre. Hvor langt er I henne i jeres studie?  

 

Mathias: Jamen vi er på 4. semester nu hvor vi kun skal skrive kandidat. Så det er faktisk det alt 

tiden går med nu her. En lille smule arbejde ved siden af, men det er kandidaten vi vægter højt. Vi 

er begge to fuldtidsstuderende, så vi har valgt ar bruge energien på at have tiden til at skrive en 

god opgave. 

 

RU-medlem 10: Det er fornuftigt. Det er fornuftigt. 

 

Christina: Og så er jeg faktisk ret imponeret over, vi har spurgt de børsnoterede selskaber, og vi 

har aftale med 15 ud af 30 vi har spurgt, at i er så gode til at bruge tid på sådan et par studerende. 
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RU-medlem 10: Jamen der er jo sket det, og hvis man tager de sidste 5-7 år, der er jo sket det, at 

hele governance af selskaber er blevet professionaliseret altså det er jo både med aflønning, 

revision og det er med risiko. Det er meget forskelligt fra da jeg for 20 år siden trådte ind i den 

første bestyrelse. Bestyrelsen er jo meget mere inde over i dag, end de var før. Jeg tror at i gamle 

dage, for 20 år siden, der havde man jo også PwC partner som den administrerende direktør og 

bestyrelsesformand, og så var det det. Hvor at i dag hvis vi tager xx så har vi risikoudvalg, 

revisionsudvalg. Altså bestyrelsen er jo helt anderledes, og bliver ledet på en mere professionel 

måde.  

 

Mathias: Det er også det med at man får alle de underudvalg, altså både intern revision, 

revisionsudvalg, nomineringskomite. Det bliver virkelig specialiseret.  

 

RU-medlem 10: Og balancen er jo, at undgå at bestyrelsen bliver undladt. Fordi det er jo godt at 

have underudvalg. Jeg er selv i xx formand for revisionsudvalg, og nomineringsudvalget og 

aflønningsudvalget. Der kan vi drøfte ting mere detaljeret. Jeg sidder i xx bestyrelse i en årrække 

hvor jeg ikke sad i revisionsudvalget, der drøftede vi det også. Vi skal passe på at bestyrelsen ikke 

føler sig frigjort fordi de ikke er forpligtet til at have med revision at gøre. Det er jo derfor, den 

bestemmelse der er i den nye revisionslov. At man kan tage begge bestyrelsesmedlemmer ind i 

revisionsudvalget. Det er bare min personlige holdning, at det vil jeg være skeptisk overfor. Man 

kan jo altid få eksterne kræfter ind, man kan jo spørge gud og hver mand. Man kan bede 

revisionsudvalget til at vælge gud og hver mand, for at forelægge sager, altså eksterne folk og alle 

mulige i direktionen osv. Det gør vi også når vi har hvidvaskningssager, og andre problemer med 

at få tingene i orden. Jamen så kalder vi funktionsdirektøren ind, som har ansvaret, og drøfter det 

med ham i revisionsudvalget. Så vi kan tale med hvem vi vil. Problemet er, hvis udvalget, efter min 

mening, hvis der er stærke personer i udvalget, ikke sidder i bestyrelsen, så risikerer man at få et 

meget interessant revisionsudvalg, men det bliver de-koblet i forhold til bestyrelsen.  

 

Christina: Ja i forhold til ansvaret?  

 

RU-medlem 10: Excactly, ja. Præcis. Så den bestemmelse, den tror jeg ikke vi vil udnytte i min tid 

i xx.  

 

Mathias: Er det noget du tænker på i dit daglige arbejde som nuværende revisionsudvalg? Er det 

noget der gør at du stiller større krav til revisor, eller at man går mere i dybden med 

rådgivningsydelsen, nu ved jeg godt der ikke er så mange. 

 

Christina: Du tænker på det med bestyrelsesansvaret?  

 

RU-medlem 10: Jamen jeg føler, altså det der med kvalifikationskrav, det er helt på sin plads. Der 

skal være nogen som forstår hvad det går ud på. Folk der sidder i bestyrelsen, har forskellige 

egenskaber, og de er alle sammen nødvendige. Men hvis ikke man forstår regnskabsteknik og alt 

det som kunne komme med, så bliver det lidt noget ikke virker. Jeg er jo den i xx der opfylder de 

der formelle kriterier, bl.a. fordi jeg har siddet i revisionsudvalg i 20 år og jeg var chef for xx da jeg 

var direktør i xx. Der kan man sige, at alt det der med at man har forskellige regnskabsstandarder, 

det minder meget om branchen. Så derfor opfylder jeg de her formelle kriterier. Så har jeg 

selvfølgelig nogle medlemmer af udvalget, som har andre baggrunde, advokatmæssig baggrund, 

altså anden baggrund. De drager selvfølgelig på de områder de kan bidrage på. Men jeg er glad 

for, at vi alle, der sidder i udvalget, også sidder i bestyrelsen.  
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Christina: Ja, det kan jeg godt forstå, fordi ansvaret bliver noget helt andet hvis man ikke sidder 

der også i bestyrelsen og kommer udefra. Men vi skal ikke tage mere af din tid.  

 

Mathias: Nej det var meget fint.  

 

RU-medlem 10: Velbekomme.  
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Bilag 29: Transskribering af interview, RU-medlem 11 

Interview foretaget: mandag d. 22. januar 2018.   

 

 

Christina: Ja det er det med, at der kom en EU-forordning tilbage i juni 2016, som kom med nogle 

specifikke ydelser som sagde, at det her må revisor ikke rådgive om, og der kom et 70%-krav. Det 

er den begrænsning der er kommet på hvad må revisor rådgive om. Det er det vores opgave skal 

handle om. 

 

Mathias: Vi vil stille nogle åbne spørgsmål, hvor du bare skal svare det, der falder dig ind. Vi håber 

det er okay at vi optager det, og så vil vi anonymisere dit navn, så du fremtræder anonymt i 

opgaven. Og hvis du har spørgsmål, må du endelig bare spørge. 

 

RU-medlem 11: Okay. Men der er I jo klar over at, Erhvervsstyrelsen de er ved at lave en 

vejledning? 

 

Christina: Der skulle være kommet en vejledning her i december. 

 

Mathias: I november.  

 

Christina: Har vi i hvert fald hørt.  

 

Mathias: Vi har set udkast til den.  

 

RU-medlem 11: Har I set udkastet?  

 

Christina: Ja, og så har vi set en der ligger fra november tror jeg. Det er jo så nok heller ikke den 

endelige. 

 

RU-medlem 11: Nej. Det er formegentlig ikke den endelige. Der kommer vores revisionschef. 

 

Intern Revisionschef: Hej, når I er her allerede. Hej jeg hedder xx.  

 

Mathias: Hej xx.  

 

Christina: Hej, Christina.  

 

RU-medlem 11: Hej xx.  

 

Christina: Tak fordi du havde tid.  

 

Intern Revisionschef: Ja tak for at jeg måtte være med. Det er xx der har inviteret mig.  

 

RU-medlem 11: Jamen xx er jo, som jeg nævnte, intern revisionschef her i huset. Der synes jeg 

det kunne være meget godt lige at få xx's vinkel ind på det i forhold til jeres opgave. Men det vi så 

lige taler om, er bekendtgørelsen som Erhvervsstyrelsen er ved at lave og som jeres opgave 

kommer til at inddrage. Er det cand.merc.?  
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Christina: Cand.merc.aud. 

 

RU-medlem 11: Det er den I vil diskutere.  

 

Christina: Ja, så vil vi prøve at høre, set fra PIE-selskabernes side hvilken betydning får den så i 

praksis, og omvendt for revisorernes side, hvilken betydning får den for dem, hvis den får nogen 

betydning?  

 

RU-medlem 11: Ja. Jamen det er nemlig lidt vanskeligt det der, fordi når man sidder og læser den 

igennem, fordi jeg har fået den under bordet, så har de en masse kasser med, hvad man nu ikke 

længere kan gøre, om man så må sige. Der er nogle skøn i det her. 

 

Christina: Det er der, og der er noget med hvor stor indvirkning det har på regnskabet og hvad er 

stor indvirkning? 

 

Mathias: Man har ligesom rammerne, men de rammer kræver nogle fortolkninger i konkrete 

situationer. Så der er stadig nogle gråzoner.  

 

RU-medlem 11: Der er i høj grad nogle gråzoner. Fordi det er som du siger, der er jo nogle 

fortolkninger, som jeg læser det i hvert fald. Det kunne være meget godt, at diskutere lidt igennem 

med vores eksterne revisor. Jeg tror også det vil være lidt forskellige fra revisionsfirma til 

revisionsfirma, hvor meget afstand de vil holde til det.  

 

Christina: Det tror jeg også, og hvilken holdning de tager til de forskellige ting.  

 

RU-medlem 11: Men der er i hvert fald en ting, som jeg læser mig frem til. Det er at på 

skatteområdet, der bliver nogle relative skarpe grænser for hvad man kan. For eksempel kan man 

ikke repræsentere sin klient i skattesager. I hvert fald ikke når det er landsskatteret. Jeg tror godt 

man må møde i SKAT og tale om sagen. Men lige så snart vi er inde i et retssystem, så kan man 

ikke gøre det. Så kan man kun være bisidder. Nu skal vi ikke gøre problemet større end det er. 

Men det synes jeg lidt er et handicap, fordi det er klart at den eksterne revisor må være den der 

kender virksomheden bedst. Så derfor er det lidt et handicap, at man ikke kan det der. 

 

Intern Revisionschef: Man kan vel sige, at nu er den blevet strammet her, med den sidste 

vejledning som du har været inde og læse. Men lige da den blev indført, og det er der sikkert 

mange virksomheder der har gjort, så lavede vi en forretningsgang i revisionsudvalget om, hvordan 

man skulle håndtere de her sager og bl.a. lagde vi nogle grænser ind, nogle bagatelgrænser ind, 

for hvornår noget skulle behandles, eller hvornår man skulle orientere revisionsudvalget og hvornår 

man ikke skulle. Det er jo også fordi, at det er en penibel situation man sidder i, i revisionsudvalget 

og i virkeligheden har ansvaret for at overvåge ekstern revision ikke laver de her ydelser, som de 

ikke må gøre. Det er jo et dilemma for et revisionsudvalg, som måske ikke helt, og især ikke hvis 

det bliver mere gråzone, så kan en formand jo hurtigt komme i fedtefadet. Så derfor hvis man 

bygger en forretningsgang op, og har nogle spilleregler omkring den, og den har vi jo så også 

diskuteret med vores eksterne revision. Så den står alle jo til mål på, og har ansvaret for også den 

eksterne revision. Det synes jeg i hvert fald, er et godt afsæt, at man får lavet sådan en aftale.  

 

Christina: Er det noget I har lavet en procedure for efter de nye regler er kommet?  

 

Intern Revisionschef: Ja. 
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RU-medlem 11: Nej. Jamen også før jo. 

 

Intern Revisionschef: Ja. Men ja, før havde vi også. Men der havde vi mere sådan, at der skulle 

man orientere hvad det var for nogle sager. Men nu er vi helt skarpe på, at hvis det er under et hvis 

beløb, så kan man gøre det og hvis det er over et beløb, så skal man spørge udvalgsformanden 

først. Hvis det er en speciel type sager, vi har sådan en forhåndsgodkendt liste, hvor man må gøre 

det, og så hvis de ikke er på den der forhåndsgodkendte liste, så skal de behandles up-front i 

revisionsudvalget, i hvert fald skal formanden høres. Så jeg syntes det er vigtigt man har sådan en. 

Også hvis der kommer en sag, så kan man ligge sådan en frem og sige det er de her spille regler. 

Men jeg synes jo i virkeligheden at det er de eksterne revisorer der har det største ansvar. Vi har jo 

også fået af vide af Deloitte, som er hvor vores revisorer kommer fra, at de har et internt 

kvalitetssystem. 

 

RU-medlem 11: Altså de siger at de er såkaldte uafhængige.  

 

Intern Revisionschef: Men det bygger xx jo også på, at det har vi fået af vide, og det står også i 

vores forretningsorden. Det er ligesom også for at beskytte revisionsudvalget, at vi har bygget den 

her forretningsgang op. Så den problematik i forhold til revisionsudvalget og deres ansvar. Der er 

man nødt til at bygge et eller andet op, så man ligesom sikrer at det er i orden. Så er det også 

vigtigt, at revisionsfirmaet har et kvalitetssikringssystem, der gør at de ikke bare komme ud med et 

eller andet, og siger det kan man så gøre. Nu er der så kommet nogle stramninger, så handler det 

vel for os om, hvordan vi får indarbejdet de her stramninger i vores forretningsgang for det her, 

eller hvis der skal noget yderligere til.  

 

RU-medlem 11: Der kan man sige, at mange af de der nye ting, der nu er kommet i vejledningen, 

der står hvad man ikke må. Man må ikke indgå i beslutningsgrundlaget, man må ikke være med i 

ledelsesbeslutninger osv. Det gør det allerede lidt diffust, fordi hvad betyder det så helt præcist og 

hvor lang afstand skal du holde dig til de ting osv. Så jeg kan allerede godt se, at når man læser 

det igennem, at der bliver mange fortolkninger.  

 

Christina: Ja det må give nogle praktiske udfordringer? 

 

RU-medlem 11: Det gør det i høj grad.  

 

Christina: Fordi hvordan fortolker man det? 

 

RU-medlem 11: Der er det som xx siger. Der må man jo så satse noget i første led på, at 

selskabet, altså revisionsselskabet selv får en eller anden procedurer for det. Jeg har indtryk af, 

det gør de vel, at når de får en opgave, så ryger den ind i deres system.  

 

Intern Revisionschef: Det skal den jo.  

 

Christina: Jeg tror mange af de store har en hel afdeling for sådan noget uafhængighed.  

 

Intern Revisionschef: Men det vi rent faktisk kunne gøre xx, vi kunne godt genbesøge og sige, at 

vi kunne godt tænke os at høre noget om jeres egen kvalitetssikring i Deloitte. Hvad er det for en 

proces? Det kunne vi godt få genbesøgt ikke?  
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Christina: Det kunne også godt være at I har oplevet, at de har sagt at det her kan de ikke lave for 

jer mere? 

 

RU-medlem 11: Nej det har vi sådan set ikke oplevet. Jeg har i hvert fald ikke oplevet det.  

 

Intern Revisionschef: Nej, fordi de opgaver der typisk bliver spurgt ind til, det er kun dem de vil 

påtage sig. Vi får ikke af vide, hvis der har været en opgave, hvor de har sagt nej tak. Det har jeg i 

hvert fald ikke været vidne til.  

 

RU-medlem 11: Det har jeg heller ikke. Men det kunne være nyttigt nok, måske ligesom at sige, 

hvad er det for nogle processer eller procedure de har internt. Fordi vi har argumenteret med, at de 

har dem. Nu kan jeg ikke lige huske hvad de kalder det helt præcist, kalder de det en 

governancestruktur. 

 

Intern Revisionschef: Men det er det de har.  

 

RU-medlem 11: Det er ligesom om de har en selvstændig enhed, som er uafhængig, som de 

putter det ind i, og så skal de tage stilling til, om det er en opgave, som Deloitte så må påtage sig.  

 

Christina: Det er også min opfattelse, at man skriver man har den og den ydelse, den udgør det 

her beløb, er det noget vi kan påtage os. 

 

Mathias: Også hele den problematik med, at EU har åbnet op for, at hvert land kan lempe på 

kravene. Hvis der så er et land, som ikke lemper på hvad revisor må levere af rådgivning og hvad 

han ikke må, hvis man så er i en koncern som opererer i flere forskellige lande og måske også i et 

land hvor de har lempet f.eks. i DK og måske også i et land hvor de ikke har lempet. Jeg tror at 

revisionshusene har fuldstændig styr på, hvis nu et selskab nede i Frankrig, de vil gerne have 

noget rådgivning, jamen så skal de først rapporterer det op til husets revisor, som så godkender, 

eller lige sikre, at det må de faktisk godt.  

 

Intern Revisionschef: Vi har jo faktisk den problematik, at vi har et stort udenlandsk selskab. Hvis 

de skal lave noget i udlandet, så skal det her tilbage til DK igennem Deloitte og ind til xx. Så de kan 

ikke bare spørge vores udenlandske revisorer deroppe. De skal spørge os. Det har vi da set nogle 

tilfælde på, hvor de har spurgt om det.  

 

RU-medlem 11: Ja ja, de kommer med sager derfra.  

 

Intern Revisionschef: Men det jeg vil sige, at det er at jeg har fra nogle kollegaer hørt det 

synspunkt, og jeg ved ikke om de har praktiseret det i nogen virksomheder, men jo mere 

kompliceret, jo mere gråzone det bliver, så er der måske nogle virksomheder der siger, at de tager 

et rent cut. Det ved jeg ikke om i har hørt nogen virksomheder gøre?  

 

Mathias: Vi har set eksempler.  

 

Christina: Ja, som siger, at de vil slet ikke løbe den risiko. 

 

RU-medlem 11: Lige bestemt.  
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Intern Revisionschef: Så beskytter man i hvert fald revisionsudvalget fuldstændigt. Men 

uhensigtsmæssigheden er jo også, at dem der kommer ind, skal starte helt forfra, og det kan være 

en fordel i nogen opgaver, og i andre opgaver er det en ulempe, fordi så har de ikke nogen viden 

om virksomheden. Men altså jeg har hørt det synspunkt, at de simpelthen ikke vil fedtes ind i det 

her, vi tager et rent cut på det.  

 

Christina: Er der nogen ydelser hvor I, på nuværende tidspunkt har sagt, at det vil vi fremover ikke 

have, at Deloitte laver? 

 

Intern Revisionschef: Nej. Men vi har den her positive liste. 

 

Christina: Kan du nævne nogle eksempler? 

 

Intern Revisionschef: Jeg fik den desværre ikke taget med.  

 

Christina: Det var også bare hvis du havde konkrete eksempler, så kunne det være meget sjovt 

og høre, hvad man så siger der er forhåndsgodkendt og hvad der ikke er.  

 

Mathias: Om det er skat, opkøb, M&A eller? 

 

Intern Revisionschef: Altså det der med det de kan gøre på forhånd, det er typisk sådan noget 

som regnskabsmæssig assistance. Altså ikke til at lave regnskaber, men inde og rådgive omkring 

behandling af IFRS f.eks. eller hvis der bliver stillet spørgsmål omkring sådan nogle ting. Det gør 

vores administration jo hele tiden. Hvordan skal vi fortolke det her? Denne her IFRS standard når 

vi skal indarbejde det i vores regnskab. Det er egentlig ikke revision, det er egentlig 

regnskabsmæssig rådgivning. Altså sådan nogle ydelser kan de gøre, uden at spørge 

revisionsudvalget, fordi det er forhåndsgodkendt. Men der er flere de selv har listet op. 

 

Mathias: Har I fået noget udspil fra Deloitte, da den her nye EU-forordning kom, kom de ud med 

deres fortolkning eller? 

 

Intern Revisionschef: Altså det var et samarbejde. Vi har skrevet forretningsgangen, som de så 

har kigget igennem og også givet input til, hvilke ting vi kunne have i positiv listen. Vi har også haft 

en behandling af EU-forordningen i revisionsudvalget. Altså det var xx der gav det input til det. Så 

der har de deltaget aktivt. 

 

Christina: Kan I sige sådan, at der er nogle bestemte faktorer, som er afgørende for, at det her vil 

vi gerne have vores egen revisor til at rådgive om, kontra at det ligger vi ud til nogle andre.  

 

Mathias: Kvalitet, pris, risiko for at træde i en gråzone? 

 

RU-medlem 11: Det vil altid være således, at klienten vil jo foretrække at have så meget hos den 

pågældende revisor som muligt, fordi man må antage at hvis man skal have en ny en ind, så vil de 

skulle starte med, at sætte sig ind i tingene. 

 

Christina: Nogen start omkostninger? 
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RU-medlem 11: Ja, start omkostninger. De vil nogen gange ikke være helt små, fordi man ligesom 

hele vejen igennem skal sætte sig ind i sagen. Så det kan næsten ikke undgås at blive dyrere for 

klienten.  

 

Intern Revisionschef: Vi har jo ikke sådan en politik om, at det er revisionsudvalget eller mig, eller 

direktionen der sådan bestemmer når vi skal have lavet en ydelse. Den bliver tit født ude i et 

forretningsområde, hvis vi skal have et nyt system. Så siger de ude i forretningsområdet, at de skal 

have det her nye system, og vi skal have nogle rådgivere på. Så kommer de selv med et forslag til 

rådgiver. Så kontakter de rådgiveren. Hvis det så er Deloitte, så kontakter Deloitte formanden og 

siger, må vi det her? Opgaven bliver født ude i enten stabsområdet eller i forretningsområdet.  

 

Christina: Men der sker en eller anden indrapportering, eller hvad? I forhold til om den skal 

godkendes? 

 

Intern Revisionschef: Der sker kun en indrapportering i det omfang at det er Deloitte. Hvis det er 

nogle andre der laver det, så sker der jo ikke en indrapportering. Dog får revisionsudvalget en 

gang om året, en oversigt over ydelser, som er udført af andre end vores eksterne revisorer.  

 

Mathias: Er der et større hierarki i den godkendelsesproces fra hvor rådgivningsydelsen bliver 

født, og så op til formanden? Er der en CFO, en finansafdeling som også skal godkende, så det er 

en bestemt størrelse hvor at det så ryger op til formanden? 

 

Intern Revisionschef: Det er formanden der godkender det.  

 

RU-medlem 11: Men det gør man jo i praksis på basis af, at man ved at de selv har et system. Jeg 

går jo normalt ikke ind og boger meget omkring det. Jeg vil som udgangspunkt sige, at hvis de 

siger god for det, så bør jeg også kunne gøre det. Medmindre jeg har en eller anden særlig viden, 

så vil det jo altid være således, at jeg vil sige ja til det. Fordi det går jo sådan set på, at sikre at de 

ikke bliver kompromisseret i deres uafhængighed.  

 

Christina: Der stoler man måske på det de nu har lavet? 

 

RU-medlem 11: Det må man sige, man stoler meget på deres system, at det er godt. Derfor tror 

jeg det er rigtigt det du siger, at vi bør efter de nye regler lige løbe det igennem og sige, hvad er 

det egentlig I gør? 

 

Mathias: Jeg skulle også til at spørge, om I føler i stiller større krav til revisors uafhængighed efter 

at den nye EU-forordning er kommet? Eller er det status quo? 

 

RU-medlem 11: Jeg vil næsten sige det er det samme. Men det kan godt være det får mere fokus 

på en eller anden måde. Men jeg vil ikke sige, at jeg er skærpet i mit hoved. Men jeg er måske 

mere opmærksom på skatteområdet, at der er nogle helt klare ting, som man ikke må. Hvor man 

tidligere godt måtte det. Så det vil man selvfølgelig på den måde være lidt mere opmærksom på. 

Men man kan sige, at det som det har gået på, det er sådan set at vi har sikret, at revisor fortsat 

kan optræde som uafhængig.  

 

Intern Revisionschef: Men du har jo også en dialog med revisor, altså Deloitte er jo et stort team. 

Det foregår på den måde, at den der er øverst, den der skriver under på virksomhedens regnskab. 

Det er ham der har kommunikationen med formanden. Så det er leder til leder om jeg så må sige. 
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Der har formanden mulighed for at stille spørgsmål, og det gør du jo også.  

 

RU-medlem 11: Ja ja. 

 

Christina: Ja hvis der er et eller andet.  

 

Intern Revisionschef: Ja, hvis der er noget formanden føler sig usikker på. 

 

RU-medlem 11: Men det kommer til at bygge meget på revisionsselskabets systemer. 

 

Intern Revisionschef: Jeg tror heller ikke lovgivningen, kan ligge op til, altså nu er det jo et 

spørgsmål. Men man kan jo ikke forlange, at man i et revisionsudvalg skal have alle mulige 

detaljerede kendskab til, hvad der er inden for revisors uafhængighed. Som revisor har man selv 

svært ved at vurdere det. Så for at vende tilbage, så er det vigtigt at man har en dokumenteret 

proces for, for hvordan det her foregår.  

 

RU-medlem 11: Men der er ingen tvivl om, at det vil få et vist fokus, fordi at nu er der også de der 

regler om at medlemmer af et revisionsudvalg, at de kan faktisk blive pålagt en bøde. I et andet 

selskab, der har jeg da haft nogen, som siger: ”Uha nu skal vi passe på, fordi vi kan faktisk få en 

bøde på op til 300.000.” 

 

Mathias: Er det så fordi de kun har siddet som revisionsudvalg, fordi jeg tænker, i forbindelse med 

dit arbejde, hvor du i forvejen sidder i bestyrelser, så er du underlagt et bestyrelsesansvar.  

 

RU-medlem 11: I de revisionsudvalg jeg sidder i, der er det kun interne, altså folk der kommer fra 

bestyrelsen.  

 

Intern Revisionschef: Det er et bestyrelsesudvalg. Det skal det være, i hvert fald i den finansielle 

lovgivning.  

 

RU-medlem 11: Så vi har ikke nogen, der sidder med i et revisionsudvalg, som ikke er med i 

bestyrelsen. Nu er der også nye regler, så der er selvfølgelig nogen der siger, hvad er det nu helt 

præcist vi kan blive dømt for. Så jeg tror, at der er nok nogen der bliver lidt mere alert på om de 

overholder reglerne.  

 

Intern Revisionschef: En ting er bøden, en anden ting er renomméet. Man er jo følsom hvis man 

sidder i en masse bestyrelser. Det vil have en kædereaktion.  

 

RU-medlem 11: Ja for pokker. Hvis man bliver ramt et sted, så vil det smutte igennem alle steder. 

Så det skal man være opmærksom på. 

 

Mathias: Det er det med de sager med Nordisk fjer og Enron. Det er som ringe i vandet når sådan 

en sag kommer frem.  

 

RU-medlem 11: Ja ja. 

 

Intern Revisionschef: Var I født dengang, da Nordisk fjer kørte? 

 

Christina: Den har været fremme et par gange.  



271 | S i d e   B I L A G  

 

 
 

 

Intern Revisionschef: Det er utroligt den stadig lever. Der har været mange skandale sager siden 

også. 

 

Mathias: Også når vi er ude og interviewe forskellige CEO og CFO. De kan dem. Det har virkelig 

sat sine spor.  

 

Intern Revisionschef: Der blev også, efter Nordisk fjer sagen, indført nogle regler i revisorloven. 

Det er nok en af de skandaler, der har haft størst indflydelse på revisorloven. Sådan noget med, at 

man skal gennemgå bestyrelsens pligter til at underskrive protokoller og referater.  

 

Christina: Ja, der kom lidt mere. Men tror I det bliver sådan at man siger, at f.eks. det her 

skatterådgivning, det vil man bare have, som du også sagde før, det tager man ud til en helt 

anden? 

 

Intern Revisionschef: Hvis det bliver alt for gråzoneagtigt, så kunne man da godt forestille sig, at 

der var nogen der ikke vil sidde i revisionsudvalget og sidde og vurdere det her. Det må I bare 

ligge ud. Man kunne godt forestille sig, at der var nogen der havde den.  

 

Christina: Jo fordi det kan godt være man føler at der skal tages mange foranstaltninger til, at man 

kan gøre noget, så man siger, det ligger vi bare ud.  

 

Intern Revisionschef: Der er vi ikke.  

 

RU-medlem 11: Nej. Men man kan sige, vi har jo ikke så mange af de der skattespørgsmål. Men 

er er nogen selskaber, som måske er mere udfordret på skatteområdet, som kunne sige, hvordan 

organiserer vi det her på den bedste måde. 

 

Intern Revisionschef: Sådan nogen med sambeskatning. 

 

RU-medlem 11: Og så er der hele det der transfer pricing område. Det fylder også meget, og det 

får samme status som skattespørgsmålet.  

 

Mathias: Jeg tænker også at det enkelte selskabs set-up, om du er et mindre børsnoteret selskab, 

med mange forskellige små enheder rundt i verden, kontra Mærsk f.eks. som har store enheder, 

hvor at det nærmest er hele selskaber med finansafdeling og skattefolk. Det afleder jo også 

forskellige efterspørgsel på rådgivningsydelser.  

 

Intern Revisionschef: Det jeg i hvert fald også høre, et af problemstillingerne med oversø, dem 

der har mange datterselskaber i udlandet, bare det at få information om, at der er nogen revisorer 

der går og gør noget. Det er et problem i sig selv, at få den information frem.  

 

Christina: Ja også hvornår det er en ydelse i sig selv eller en del af revisionen.  

 

Intern Revisionschef: Det er en ydelse hver gang de skal have ekstra honorar.  

 

Christina: Så det er noget man har drøftet. Og du tænker også den får en betydning.  

 



272 | S i d e   B I L A G  

 

 
 

RU-medlem 11: Ja det tænker jeg, jeg tror den får en betydning. Hvor meget betydning det er så 

det næste spørgsmål. Men der er ingen tvivl om, at den får en betydning, fordi at den får en 

betydning helt klart på skatteområdet. Så er der så en række andre områder, hvor man i hvert fald, 

nu har jeg stadigvæk vejledningen som Erhvervsstyrelsen har lavet i hovedet, og der skriver de 

hvad der i dag er tilladt, og hvad der i dag ikke er tilladt i fremtiden. Der sad jeg selvfølgelig også i 

går, og læste meget nøje på alt det man ikke må. Men jeg kan se, at stort set alt sammen, det skal 

man ind og tolke på, og forholde sig til. Så det er ikke sådan bare lige og sige, så det er det eller 

det. Det bliver noget med at skønne og vurdere og ligge nogen holdninger til det.  

 

Christina: Og noget med at sige, at du må godt gøre det her, men hvis det har en stor indvirkning, 

så skal du ikke gøre det alligevel, og hvornår er det så væsentligt. Det er sådan nogle tilfælde, hvor 

jeg tænker, at det kan godt være, at det vil vi så bare slet ikke have, at vores revisor gør. 

 

RU-medlem 11: Der kan jeg godt forestille mig, at der bliver flere steder, hvor der kan komme en 

holdning til det, selvfølgelig hos revisor, men der kan også blive det i revisionsudvalget, hvor 

revisionsudvalget vil sige, at det kan godt være revisor synes han kan gøre det, men det gider vi 

ikke have ham til at gøre. Den risiko vil vi ikke løbe. Men det kommer også lidt an på, hvor 

aggressiv eller hvor villig revisor er til at gå med på nogle af de der ting. Men jeg kan virkelig se, at 

der er mange steder, hvor man får den der skønsvurdering, hvor man skal tage stilling til, om det 

har indflydelse på vores beslutninger.  

 

Christina: Ja fordi så kommer den der risiko med egenkontrol. 

 

RU-medlem 11: Ja det gør den nemlig, at den bliver kompromitteret. Men den kan man sige, at 

den er der allerede, uden forordningen. Den er der allerede i dag.  

 

Christina: Jo jo.  

 

RU-medlem 11: Men det er klart, at der kommer specielt fokus på det. Det gør der.  

 

Intern Revisionschef: Men det jeg synes er den store ændring, det har jo altid været sådan, at 

revisor skal vurdere sin uafhængighed, og kunne komme i fedtefadet på det, at man så næsten 

aldrig er kommet det, det er jo så noget andet. Men sådan har det jo hele tiden været. Der hvor det 

rykker nu, det er jo at revisionsudvalget kan blive taget med på ansvarslisten.  

 

Mathias: Det er jo ikke udvalgets ansvar, at sikrer revisors uafhængighed, men de skal i hvert fald 

have taget stilling til det. Hvordan gør man lige det? Det ved jeg ikke, hvordan man helt konkret i 

praksis gør det.  

 

RU-medlem 11: Nej, det er jo også et skøn. Men det er klart, at hvis ikke man synes revisor er 

uafhængig, så har vi et problem. Så man er nødt til at sige, som udgangspunkt, så må vi have den 

opfattelse at han er uafhængig. Så må vi kigge på de konkrete ting. Der er det jo så, dels om vi er 

inde på, om det er noget der kompromitterer. Der vil vel også være forskel på hvilket revisionsfirma 

vi har med at gøre. Der kan være nogen, der er mere forsigtige end andre.  

 

Christina: Jeg tror godt man kan opleve nogen som siger, at det kan vi godt gøre, hvor andre vil 

sige, at det syntes vi ikke er en god ide.  

 

RU-medlem 11: Det har vi ikke så meget lyst til, nej.  
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Christina: Hvad med sådan noget som, at der er kommet krav til firmarotation. Er det noget der 

spiller ind når man skal vælge, hvem man gerne vil have der rådgiver om hvad? Tænker man over, 

jamen hvis vi får dem ind på denne her opgave, så kan de måske ikke få lov og reviderer?  

 

Intern Revisionschef: Der er jo nogle regler om noget med 1 år før, altså det er ikke lige aktuelt 

lige for os nu. Det står også i vores forretningsgang, at hvis man skal skifte revisor, så tror jeg at 

det er 1 år før, så er der en cooling-off, hvis de har været inde og lave noget de ikke må lave. Så 

det er noget udvalget også skal tage hensyn til, når vi står i en situation hvor vi skal skifte revisor. 

Er det 1 år eller? Kan I huske det? 

 

Christina: Ja, jeg tror det er et år. 

 

Mathias: Jeg tror også der er nogen hvor det er en længere cooling-periode faktisk. Men det er jo 

klart, det giver mest mening og diskutere hvilken revisor man vil udbyde til, op til en firmarotation.  

 

Intern Revisionschef: Der skal laves en PBA når man opkøber. Det er sådan en, hvor man skal 

fordele noget. Der har EY lavet en rapport til os på det. Så kan man diskutere, at hvis de har lavet 

den der købesums allokering. Kan de så om 4 år komme og revidere os. Det mener vi så godt de 

kan, fordi så er der gået så lang tid siden. Men havde det nu været om et år, de skulle revidere os, 

så ville vi have sagt, at det kunne de ikke.  

 

Christina: Det var det jeg tænkte på, om det var noget, også fordi så mange er der ikke at vælge 

imellem i DK af de store?  

 

Mathias: Og hvis man siger man allerede har udelukket det ene hus, ud af Big 4, så er der faktisk 

kun 2 at vælge imellem?  

 

RU-medlem 11: Men det er mere med rotationen at gøre, fordi det har ikke så meget med det her 

at gøre. Men det er en problemstilling. 

 

Christina: Ja, fordi det kan jo godt have en betydning for, når vi har den her rådgivningsydelse, og 

vi vil egentlig gerne have dem på det. Men hvis vi gør det, så kan vi ikke bruge dem som revisor.  

 

RU-medlem 11: Det er rigtigt, så man skal tænke sig om. Der er jo ikke så mange at vælge 

imellem, og det begrænser det lidt.  

 

Mathias: Jeg tror da også godt husene er klar over, ikke at de kan sætte prisen med lukkede øjne, 

men de kan i hvert fald hæve den, hvis de er de eneste.  

 

Intern Revisionschef: Det er en meget stor problematik i vores, fordi der er jo også krav til de der 

skal revidere. De skal være certificerede udover at være autoriserede revisorer. Så skal de være 

certificerede til, at revidere finansielle selskaber.  

 

RU-medlem 11: Og de vil typisk være i de store huse. Men vi har faktisk kigget lidt på det der, om 

vi nu kunne komme i en klemme.  

 

Christina: Der går lige pludselig lidt strategi i. 
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RU-medlem 11: Det vi konstaterede, det var at revisorer, de er ligeså kloge som alle andre, så 

flytter de sig. Hvis de er revisorer for et selskab, som har mange klienter, og dermed skal rokere, 

så er det måske en god ide at flytte sig over til et andet revisionsfirma, som så kan komme på 

banen. 

 

Intern Revisionschef: Der er mange af de større revisionshuse, der har i deres Financial afdeling, 

og så dem der er certificeret, de beskæftiger sig stort set kun med finansielle kunder. Hvis firmaet 

så lige pludselig ikke kan revidere det, så har de jo heller ikke nogen portefølje. Så er de nødt til at 

flytte.  

 

RU-medlem 11: Som jeg forstår det, så er reglerne i Danmark faktisk skarpere, de kræver flere 

fakturerede timer, for at være finansiel revisor. 

 

Intern Revisionschef: Nej det tror jeg ikke I ved, for det er specielt. Men det er meget strenge 

krav.  

 

RU-medlem 11: For vi har hørt, at hun mente at det blev taget op af Erhvervsstyrelsen. Det var 

noget Erhvervsministeren lavede, efter Tønderbank konkursen der fik dråben af bærret til at flyde 

over, som gjorde at nu må vi stramme op for dem som reviderede banker og forsikringsselskaber.  

 

Mathias: Jeg mener også, at et andet krav fra EU-forordningen var, at sammensætningen af 

revisionsudvalget skal have kompetencen. Men der blev også sat krav på det.  

 

RU-medlem 11: Jo, der bliver stillet særlige krav til formanden. Han skal have aflagt regnskab 

efter IFRS eller noget der ligner det.  

 

Intern Revisionschef: I det hele taget til bestyrelsen også, der ser man også på kompetencerne, 

som man skal melde ind. Sådan tror jeg ikke det er for industrivirksomheder. Det er jo fordi, vi har 

et tilsyn, og lige sådan er det med revisionsudvalget, så er der krav til kompetencerne.  

 

Mathias: Men det er også, at når vi har lært om teori, så har der altid været den finansielle sektor 

og så alle andre. Altså det er ligesom bank- og forsikring, det er et speciale område.  

 

Intern Revisionschef: Der er ikke så mange revisorer der beskæftiger sig med det.  

 

Christina: Nej, det er vel også kun de finansielle hvor der er krav til intern revision.  

 

Intern Revisionschef: Jo. Det er rigtigt. Der er i aktieselskabsloven, der står et eller andet, at man 

som virksomhed eller bestyrelse, har pligt til at tage stilling til, om der er behov for intern revision. 

Så der er nogle større industrivirksomheder der har det. Men det er ikke et lovkrav.  

 

RU-medlem 11: Men i den finansielle, når du er over en vis størrelse så skal man have det, 115 

eller sådan noget.  

 

Intern Revisionschef: I de helt små banker, altså tidligere, kravet til intern revision er blevet 

lempet, så de helt små banker skulle ikke have det mere. Tit var den interne revision fedtet 

sammen med ledelsen, fordi det var så lille som det var.  

 

Christina: Jamen jeg tror det var det. Lige få vendt hvad der rør sig.  
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RU-medlem 11: Er I rundt hos forskellige, eller? 

 

Christina: Ja. vi har fået aftale med 15 PIE-selskaber. 

 

RU-medlem 11: Hvor mange? 

 

Christina: 15. 

 

RU-medlem 11: 15? 

 

Mathias: Fra Large Cap 40. Så det er faktisk en meget stor deltagelsesprocent. Vi startede med at 

lave en indledende analyse, hvor vi trak alle årsrapporter ud, og så så vi på dem der havde 

rådgivning. Fordi eftersom vores opgave handler om rådgivning, så var det dem vi gerne vil snakke 

med. Så tror jeg vi skrev til en 30-35 PIE-selskaber. 

 

Christina: Og så er der faktisk 15 der har svaret.  

 

Intern Revisionschef: Bliver jeres opgave offentlig? 

 

Mathias: Ja, det gør den.  

 

Christina: Som udgangspunkt gør den.  

 

Intern Revisionschef: Må vi få en kopi, når i engang er færdige?  

 

Christina: Ja selvfølgelig. Det er også det vi har sagt, at alle bliver anonymiseret. Fordi det 

handler ikke om at nu har du sagt det og det. Det er bare at få den tendens, at hvad mener PIE-

selskaberne og revisorerne. Hvilke problematikker giver det? 

 

RU-medlem 11: Det synes vi kunne være interessant at høre om, hvad I når frem til.  

 

Intern Revisionschef: Og I kan bare vende tilbage, hvis I har nogen spørgsmål, i hvert fald til mig.  

 

Christina: Det kan godt være der kommer et eller andet.  

 

Mathias: Vi kommer til at sende, om end ikke hele opgaven, så i hvert fald et lille resume, eller en 

konklusion på opgaven.  

 

Intern Revisionschef: Hvornår skal I aflevere den?  

 

Mathias: D. 15. maj, og så kommer vi til at forsvare den inden midt juni.  

 

Christina: Så vi skal nok notere, at I gerne vil se den.  

 

Mathias: Også det med, at set-up’et på virksomheden afleder hvor meget rådgivning man har 

behov for. Det giver jo også hvor mange overvejelser man har omkring de nye regler. 
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Intern Revisionschef: Vi har da en del rådgivning, men vi har jo enormt mange specialist 

funktioner hos os.   

 

Mathias: De mindre børsnoterede selskaber vi har snakket med, har alt andet end lige, haft mere 

brug for ikke revisionsydelser. 

 

RU-medlem 11: Givetvis. 

 

Intern Revisionschef: Jeg tror også industrivirksomhederne har betydeligt mere behov for det. 

 

Mathias: Lige præcis, fordi man ikke har en intern skatterådgivning eller lignende.  

 

Intern Revisionschef: Heller ikke den governance struktur, typisk.  

 

Christina: Nej, der er også en forskel.  

 

Mathias: Og det afleder nogle øgede problemstillinger. 

 

RU-medlem 11: Ja det gør det jo. Også fordi de har et mindre revisorhonorar, så den der 70%-

regel kommer man hurtigt op på. 

 

Christina: Vi skal ikke tage mere af jeres tid. I må tilbage til arbejdet. Det var spændende at høre 

lidt mere om det.  

 

RU-medlem 11: Det var godt.  
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Bilag 30: Transskribering af interview, Regnskabsansvarlig 1 

Interview foretaget: fredag d. 12. januar 2018.  

 

Mathias: Vi kommer begge fra CBS, og læser cand.merc.aud. på vores 4. semester, så vi er snart 

ved at være færdige med kandidaten, og skal aflevere vores opgave i midten af maj. Formålet med 

vores opgave, er at se hvordan den nye EU-forordning, gældende fra juni 2016, ift. begrænsningen 

af revisors levering af rådgivningsydelser, f.eks. 70%-CAP’et og specifikke forbudsydelser, 

kommer til at spille sig ud i praksis. Opgaven kommer til at se på de begrænsninger, der er 

kommet til revisors levering af rådgivningsydelser. Vi vil undersøge, om reglerne har nogen 

betydning for revisorerne, og på den anden side PIE-selskaberne, og prøve at komme ud og få et 

praktisk indblik i om det overhovedet er noget der betyder noget. Har selskaberne lavet noget om? 

Og derudover vil vi prøve at undersøge, hvad det så er man lægger vægt på, når man skal vælge 

hvad revisor vil rådgive om, og ikke rådgive om, og hvilke faktorer der spiller ind, når revisor siger 

hvad han/hun vil rådgive om? 

 

Christina: Ja, og vi vil stille nogle åbne spørgsmål, hvor du egentlig bare skal svare det, der lige 

falder dig ind. Vi håber det er okay at vi optager det, og så vil vi anonymisere dit navn, så du 

fremtræder anonymt i opgaven. Og hvis du har spørgsmål, må du endelig bare spørge.  

 

Regnskabsansvarlig 1: Jamen, det lyder spændende.  

 

Christina: Ja, det syntes vi. Det er i hvert fald spændende at komme ud og høre en masse, og 

hvilken betydning det får. En ting er at læse i bøger og loven, at sådan og sådan, men er det 

overhovedet sådan det kommer til at spille sig ud? Det er spændende fordi det kom i 2016, men 

det er først i regnskaber som afsluttes nu, at f.eks. 70%-kravet, hvor 2017 er det første år, som 

tæller med i gennemsnittet, når man tager de 3 år.  

 

Christina: Men lad os starte. Vores første spørgsmål er, om I har drøftet den nye EU-forordning i 

forhold til den begrænsning, der kommer på revisors levering af rådgivningsydelser? 

 

Regnskabsansvarlig 1: Det har vi selvfølgelig. Ikke voldsomt meget, for det får ikke den store 

betydning for vores selskab. Nu kan man sige, at den procent vi har. Den må jeg tilstå, den har jeg 

ingen gang selv opgjort. 

 

Mathias: XX%, så det er jo ikke i nærheden af de 70%.  

 

Regnskabsansvarlig 1: Nej, og så vil jeg endda tro, at den er lavere. For man skal formegentlig 

også ned og kigge nærmere på den, ikke? For hvad kalder du rådgivning, og hvad kalder du 

revision? 

 

Christina: Lige præcis. Kvalifikationen af det.  

 

Regnskabsansvarlig 1: Fordi, nu f.eks. hvis jeg ser på regnskabsområdet, så er der nogle ting vi 

får, hvor man kan diskutere om det er rådgivning, eller om det er en del af revisionen. Men det er jo 

sikkert sådan, som I også ved, at når man laver en aftale med sin revisor, så har man en eller 

anden aftale om, at det skal koste så og så meget, at få revideret det lovpligtige regnskab, men 

spørgsmålet er hvad der er med i den aftale. Fordi f.eks. nu er vi jo forpligtet til at implementere 

den nye IFRS 15 senest fra 1. januar 2018, og der har vi jo allerede nu fået hjælp, fordi når vi skal 
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offentliggøre forventninger for 2018. Så er det naturligt at vi så gør det på de nye præmisser. Ikke 

fordi det betyder meget, men bare principielt.  

 

Christina: Ja, at vise at man har overvejet det.  

 

Regnskabsansvarlig 1: Det betyder, at vi så allerede har fået vores revisor til at gennemgå vores 

sammenligningstal. Hvordan ville 2016 og 2017 have set ud efter de nye regler? Det får man jo i 

praksis en ekstra regning på, men det er jo ikke rådgivning. Det er vel en del af revisionen, for 

ellers ville det jo bare være med i næste års revision. Det indgår nok som rådgivning i opgørelsen, 

men det er jo egentlig ikke realiteten i den her lovs forstand. Der ville jeg ikke betragte det som 

rådgivning. Derfor er procentandelen formegentlig reelt lavere end den der er oplyst på XX%.  

 

Christina: Ja, vi har jo kun taget ud fra de tal der er oplyst i årsrapporten, og prøvet at sige 

nogenlunde: ”Hvis vi har det her i revisionen - Hvad er så udover det i forhold til hinanden?” Men 

ja, jeg tænker også, at det må være svært at sige, hvornår at det er en selvstændig ydelse for sig, 

og hvornår er det en del af revisionen.  

 

Regnskabsansvarlig 1: Ja, præcis. Så os i revisionsudvalget har selvfølgelig drøftet det, men kun 

kort og konstateret, at der var ikke de store implikationer. Men nu kan man sige, at 

Erhvervsstyrelsens vejledning er jo også kommet her først i december?  

 

Mathias: Jo, jeg tror det er lige nu og her.  

 

Christina: Vi snakkede med en, som sagde at han mente, at den endelige først kom i januar 2018.  

 

Regnskabsansvarlig 1: Men jeg syntes i hvert fald, at vi har fået en mail fra vores revisorer, om at 

den endelige er kommet. Oplæsning: ”Erhvervsstyrelsen har d. 11. december 2017 udsendt sin 

første officielle vejledning.” 

 

Mathias: Okay, ja. Så må den være endelig.  

 

Regnskabsansvarlig 1: Ja, den må være næsten endelig så. Og på bagkant af det, så blev vi 

enige om, at vi formelt vil tage det op i revisionsudvalget snarest. Bare lige for at blive enige om, 

om vi skal køre med nogle strammere retningslinjer end vi har gjort hidtil eller hvordan skal vi 

håndtere det.  

 

Christina: Jo, også fordi i hvert fald udefra set, så syntes vi, at der er nogle områder, hvor man 

kan sige, at det er lidt svært, om man må få sin revisor til at gøre det, eller om man skal have en 

anden til at gøre det, f.eks. indenfor skatterådgivning, der er sådan lidt - hvor meget må man tillade 

og hvor meget må man ikke.  

 

Regnskabsansvarlig 1: Man kan så sige, at vores næste møde, er naturligt før vores regnskab 

bliver offentliggjort i februar, så vi når nok ikke at snakke om det inden. Her vil vi nok fokusere på 

regnskabet i stedet for. Så jeg tror godt, at vi kan vente til næste møde, for der er ikke rigtig noget 

vi er i tvivl om. 

 

Mathias: Ja, og man kan sige, hvis I nu havde en rådgivningsandelen, som var lige under 70%, så 

gav det måske mening, men der er jo heller ikke noget faretruende her. Så ja, den er drøftet. Hvad 

mener du, særligt kommer til at få indvirkning på jer, hvis der er noget?  
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Regnskabsansvarlig 1: Altså det er jo egentlig kun, det der med, at vi skal tænke os endnu mere 

om, end vi har gjort hidtil. Det der med, hvad føler vi selv. Et er hvad der står i loven, men vi skal 

også nogle gange tænke på hensigten, og er der noget vi skal forandre ved noget, som vi hidtil har 

brugt vores revisorer til. Men når det så er sagt, er der faktisk ikke noget. Altså hvis vi starter med 

regnskabet. Så syntes jeg egentlig ikke, der er nogen ting, der som sådan er problematiske. Altså 

vi bruger jo også vores revisorer, til at spørge hvis vi har nogle overvejelser, f.eks. køb af en 

virksomhed eller en ny form for investering eller nye aftaler. Jeg forestiller mig ikke det er relevant, 

men nu køber vi meget content til vores produkter, så hvis det pludselig bliver moderne at indgå 

aftaler på en anden måde, at man betaler på en anden måde, så vil vi naturligt, lige overveje 

hvordan det får virkning. Og her kan det godt være, at det er nogle overvejelser, der ville få en lidt 

underlig påvirkning på nogle af vores nøgletal, hvor vi så siger: "Hvad hvis vi gjorde sådan her - 

Hvad ville der så ske?” Men er det rådgivning? Altså jeg ville jo syntes, at det bare er den 

regnskabsmæssige implikation af at gøre a eller b. Jeg kan aldrig komme på en situation, hvor der 

har været tvivl om, om vi gjorde det på den eller den måde, og så ville det betyde det. Som jeg 

sagde før. Cash-flow er vigtige for os, og uanset hvordan vi laver sådan noget, så er det jo bare 

cash-flow, og kræver ikke vurdering. På regnskabsfronten kan jeg derfor ikke komme i tanke om 

nogle ting. Vi har før været noteret i udlandet, så allerede her, var der nogle strammere nationale 

regler. Så de der uafhængighedsregler, har vi fulgt i hele min tid. F.eks. det der med, at de aldrig 

må hjælpe os med, selvom vi havde kapacitetsproblemer, f.eks. treasury-afdeling med finansielle 

instrumenter. Det har de aldrig måtte hjælpe med at lave noget der. Det har vi i hvert fald ikke haft 

dem til.  

 

Christina: Nej. Har I så selv haft personer i huset til at gøre det?  

 

Regnskabsansvarlig 1: Ja, altså vi har hyret nogle andre. F.eks. nogle vikarer eller et eller andet. 

Det kunne også være nogle fra de andre revisionsfirmaer, som kunne hjælpe. De har jo typisk 

allesammen de der afdelinger, hvor man kan hyre nogle.  

 

Mathias: Ja, f.eks. skatteafdeling eller uafhængighedsafdeling.  

 

Regnskabsansvarlig 1: Ja, nu tænker jeg ren regnskab. Der har de jo, så man bare kan tage fra 

en anden. Det er jo ikke den store ulempe, hvis der er tvivl om hvordan eller hvorledes. Vi har altså 

haft nogle datterselskaber hvor de har hjulpet med at stille regnskabet op, men det er også i 

mindre og mindre grad. Det er også bare fordi, at vi ikke lige har tid til det selv. For ellers har jeg jo 

nogle i min koncernregnskabsafdeling, som sagtens kan gøre det. Så på den måde, syntes jeg 

ikke, at det betyder noget på regnskabsområdet. Men på skatteområdet, der bliver noget. Her skal 

vi tænke os mere om.  

 

Christina: Ja, der kommer lidt flere ting?  

 

Regnskabsansvarlig 1: Vi har også hidtil haft flere sæt rådgivere, som vi har kunne bruge. Her 

har vi primært kigget på "Hvem kunne her være de bedste til at hjælpe os med et eller andet?". Så 

her har vi faktisk ikke brugt vores revisorer, så meget.  

 

Christina: Nej, så her har I allerede haft det ude hos nogle andre? 
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Regnskabsansvarlig 1: Ja, det har vi. Men naturligvis, vi får f.eks. stadig lavet en erklæring på 

vores selvangivelse, fordi vi gerne vil være sikre på, at det ikke kun er os der mener den er rigtig. 

Så på den måde, bruger vi dem. Her er det jo naturligt, at det er revisorerne.  

 

Christina: Ja, så det får de lov at gøre.  

 

Regnskabsansvarlig 1: Og det forstår jeg, at det må de stadigvæk? Det tror jeg.  

 

Christina: Det er jo også det, der gør det endnu sværere. Den her EU-forordning åbner op for, at 

man kan vælge at udnytte en option i det enkelte land og sige, at selvom EU-forordningen, siger at 

de her ydelser må man ikke lave, så må man alligevel gerne lave dem i Danmark. Og så samtidig 

kan man også vælge at udnytte en option som strammer, og det er jo forskelligt så, hvordan de 

enkelte EU-lande, vælger at implementere det. Så det gør jo også, at der er lidt forskel. Så f.eks. 

ville jeg også mene, og jeg tror også selvangivelse, står som en lempet ydelse i RL, men det kan 

godt være, at den f.eks. ikke gør det i Tyskland. Så der kan også være forskel.  

 

Regnskabsansvarlig 1: Den del af det, nu er vi jo ikke så forfærdelig internationale, men det er jo 

meget uhensigtsmæssigt, at man kan have nogle ting, hvor det er forskelligt hvad de må rådgive 

om.  

 

Christina: Lige præcis. Det gør det jo enormt svært at holde styr på, og hvilke lands regler gælder. 

Er det moderselskabet eller der hvor de enkelte datterselskaber er? 

 

Regnskabsansvarlig 1: Nej, det er jo ikke så hensigtsmæssigt. Det kunne være nogle områder, 

f.eks. kapitalstruktur og investeringsstrategi, det må de ikke. Men jeg kan heller ikke se nogle store 

ulemper i det.  

 

Christina: Nej, ved at skulle bruge en anden?  

 

Regnskabsansvarlig 1: Ja. Vi har faktisk for nyligt. Vores udenlandske datterselskab, hvor vi 

skulle tage stilling til hvor meget skal vi give i udbytte og hvordan skal vi lægge os 

finansieringsmæssigt, og her ville vi gerne være sikre på, at vi overholdt både de udenlandske og 

de danske regler, og at vores renteniveau var rigtigt osv. Her søgte vi så noget rådgivning, og her 

endte vi faktisk alligevel med, at bruge nogle andre end vores revisorer, så på den måde, tror jeg 

ikke det rammer.  

 

Christina: Kan du sige, hvad det er I lægger vægt på, når I så vælger om det skal være revisor 

eller en anden? Er det, det med, at det er rette mand til rette opgave - altså kompetencerne?  

 

Regnskabsansvarlig 1: Ja, det er det. Kvaliteten i det. Hvem man lige kunne se, der kan hjælpe 

med det. Hvem der er den bedste til det.  

 

Mathias: Men det er ikke nogen overvejelser, der er kommet efter EU-forordningen? Det har altid 

været der?  

 

Regnskabsansvarlig 1: Nej, det er det ikke. Det har altid været der.  
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Christina: Tror du I kommer til at lave nogle nye tiltag, f.eks. politikker for godkendelse af 

rådgivningsydelser eller sådan noget? Nu ved jeg godt, at du sagde, at I ikke havde drøftet den 

sådan endeligt endnu.  

 

Regnskabsansvarlig 1: Vi vil i hvert fald vende med revisionsudvalget, at vi skal gøre det. Vi har 

jo allerede sådan en godkendelsesprocedure, med at de selvfølgelig forhåndsgodkender en 

ramme på de enkelte områder osv. Men det kan godt være, at der er nogle andre ting. Vi sikrer os 

altid, når alt kommer til alt. Altså det der er det gode er, at det ville være en katastrofe for 

revisorerne, hvis de kommer til at lave noget, som de ikke må rådgive om. Vi har også et ansvar, 

det er jeg klar over, men det er værre for dem. Så vi spørger dem nogle gange - er I sikre på, at I 

godt må lave det her overhovedet. Og det har de så godt måtte, og ellers er man blevet enige om, 

at de ikke kunne. Nu har der været få ting, hvor jeg gerne lige ville have dem til en lille ting, men 

hvor jeg nok godt var klar over, at det måtte de nok ikke.  

Og så blev vi enige om, at det skulle de ikke. Men så har vi prøvet og overvejet det i fællesskab.  

 

Christina: Kan du nævne nogle eksempler på, hvor revisor har sagt, at det må vi ikke?  

 

Regnskabsansvarlig 1: Det var dem jeg nævnte før. Hvor vi har haft nogle medarbejdere, der har 

sagt op, og så var det nemt lige at få den til at hjælpe med bare en lille opgave. Men det er for 

meget regnskab, og det vil være at de skal revidere sig selv, og det er fair nok.  

 

Christina: Ja, det er den der balance.  

 

Regnskabsansvarlig 1: Ja, så finder vi bare en anden. Det er jo bare fordi, at det er nemt at ringe 

til nogle man kender.  

 

Christina: Og måske det kendskab man har, og den tillid man måske opbygger mellem sin 

revisor? 

 

Regnskabsansvarlig 1: Ja, præcis.  

 

Mathias: Tror du, at der vil komme nogle ydelser, hvor I siger, at her vil vi ikke have egen revisor til 

at gøre, fordi at der måske er tvivl om, om det er noget revisor må eller ikke må? Eller er det en 

konkret vurdering?  

 

Regnskabsansvarlig 1: Altså udover det vi lige talte om, med kapitalstruktur og det med 

investering, så er der også noget med skattesagerne. Hvis de kører i landsskatteretten, så må 

revisor vel ikke repræsentere? Men det har vi nu heller ikke været ude for det, for hidtil har vi også 

brugt advokater til det. Men vi har faktisk. Sidste år var der en sag, hvor det virkede naturligt, at få 

vores revisor til at starte den i hvert fald. Men vi kan ikke blive enige med skattemyndighederne. 

Det er ikke en stor sag, men den kommer åbenbart i retssystemet, og så kan vi ikke køre videre 

med vores revisor. Men så får vi bare vores advokater til at køre det videre. Så det er ikke nogen 

stor betydning. Men der ville vi nok være kørt videre med vores revisorer, hvis reglerne ikke var 

kommet, men altså, som sagt, er det en lille enkeltstående sag, så det er ikke så vigtigt. Det var et 

set-up vi havde i udlandet en gang, som slet ikke er relevant længere, men vi mener bare vi har 

fradrag for det, og det mener de ikke. Men vi kan lige så godt få det afklaret. Det er et spørgsmål 

om kr./øre. Det er ikke vigtigt for os, og det vil nok også koste det samme cirka, om det er en 

advokat der fører sagen eller revisor. Så det tror jeg er til at leve med.  
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Christina: Du snakkede lidt om, at I allerede havde godkendelsesprocedurer. Er det i forhold til 

hver enkelt rådgivningsydelse, som man siger, er det noget vi vil have vores revisor til eller må 

han/hun ikke?  

 

Regnskabsansvarlig 1: Så specifik har vi den faktisk ikke. Det er spørgsmålet om vi skal gøre 

det.  

 

Christina: Ja, okay. Har I noget nu, hvor I siger, at over X antal kr., så skal det godkendes af 

revisionsudvalget eller bestyrelsen?  

 

Regnskabsansvarlig 1: Ja, vi har nogle rammer i de enkelte kategorier, men det er typisk dem vi 

oplyser i regnskabet. Der har vi nogle rammer, som er forhåndsgodkendte, som vi må købe 

ydelser for hos vores revisor. Det er det ene. Og det kan godt være, at det er for overordnet, så der 

skal vi nok lige have strammet op. Men det kan godt være, at vi bare bliver enige om, at vi skal 

overholde reglerne, og så ikke videre end det.  

 

Christina: Ja, så man siger, at de her ydelser må man ikke lave efter loven, og så laver man ikke 

dem.  

 

Regnskabsansvarlig 1: Ja, det er selvfølgelig det vi tjekker. Men uanset om vi har retningslinjen 

eller ej, skal jeg jo forholde mig til det. Revisionsudvalget forventer jo bare, at vi overholder 

reglerne. Men det kunne jo godt være, at der er nogle ting, vi er endnu strammere med, og man 

slet ikke vil have revisor laver bestemte områder. Det kunne være man sagde, at revisor må kun 

hjælpe med erklæring på selvangivelsen og intet andet.  

 

Christina: Ja, f.eks., nu er det måske ikke så relevant for jer, men altså sådan noget som transfer 

pricing, det er måske noget der fylder i de store selskaber, og det kunne måske være noget man 

ville overveje?  

 

Regnskabsansvarlig 1: Ja, du har ret i, at vi ikke har særlig meget, men vi har trods alt lidt. F.eks. 

de der lån mellem udlandet og Danmark. Det skal også være i orden, og der er også lidt 

samhandel, og det skal være i orden. Der sker i hvert fald en opstramning. De må i hvert fald ikke 

være med til at lave dokumentationen.  

 

Christina: Ja, jeg tror i hvert fald, at det er det der med, at når de kommer med skøn eller 

vurderinger, så kommer der en risiko for egenkontrol, hvor man så måske skal have en anden til at 

lave det. Hvor f.eks. hvis man skal lave en land-til-land rapport, som er mere fakta, og ikke så 

mange skøn, og så er det måske okay. Det er meget det med hvad det er, og derfor bliver det 

måske også en konkret vurdering for hver enkelt ydelse. 

 

Mathias: Også det med, at der er forskel på, hvis revisor skal sige, at der er de og de muligheder, 

kontra at revisor siger, at der er de her muligheder, og I skal vælge den her. Der er forskel på at 

rådgive generelt, og så gå ned konkret og sige, at revisor syntes I skal gøre det.  

 

Regnskabsansvarlig 1: Men igen også på Transfer Pricing området, har vi ikke brugt dem hidtil, 

så det føles ikke som nogen begrænsning.  

 

Christina: Nej, det er knapt så relevant, fordi det ikke har været sådan.  
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Regnskabsansvarlig 1: For nogle år siden, da vi var en stor koncern - vi har jo skiftet strategi, og 

for nogle år siden var vi mere internationale, og havde nogle udstationerede medarbejdere, og der 

havde vi faktisk både transfer pricing og nogle ting i forhold til det der, og der fik vi hjælp til det, 

men det var heller ikke fra vores revisorer. Det var nogle andre vi havde inde til at lave det. Vi har 

outsourcet det, og det var heller ikke revisor. På den måde føler vi ikke den nye lovgivning rammer 

os så hårdt.  

 

Christina: Næh, I har måske allerede uddelt arbejdet og områderne lidt, så det ikke er en revisor, 

som sidder på det hele.  

 

Regnskabsansvarlig 1: Selvfølgelig har revisor noget bedre kendskab til nogle ting, helt naturligt, 

fordi de deltager i revision og følger med i hvad der sker, køb og salg osv. 

 

Christina: Men ja, I ser måske, at der også er nogle områder, hvor man ligeså godt kan få 

rådgivning fra nogle andre. Er der ellers noget du tænker er afgørende, når man skal sige, hvad 

revisor skal rådgive om, og hvad revisor ikke skal rådgive om, udover de rette kompetencer?  

 

Regnskabsansvarlig 1: Nej, det er jo mest det med kompetencerne, og det er jo også, altså mine 

skattefolk, det er også naturligt hvem de lige kender, som kan hjælpe. Det kommer også an på ens 

skatteprofil og vores skattestrategi. Vores skattestrategi, som er offentliggjort for andre, den er 

relativt forsigtig. Men vi har jo heller ikke nogen områder, hvor det giver supermeget mening. Vi er 

en børsnoteret virksomhed, hvorfor der er nogle ting vi aldrig vil gå efter. F.eks. på vores områder, 

der var en årgang hvor det - jeg kan ikke huske på hvilket område, men hvor man kunne registrere 

noget i Luxembourg, og så spare noget moms på nogle ting. Selvom vi godt vidste at muligheden 

var der, og vi kunne gøre det. Det kunne godt være, at vi kunne spare X antal mio., men det er 

bare no-go. Det gør man bare ikke. På den måde er det ikke så udbredt. Men det var mere for at 

sige, at der findes skatterådgivere, som kan være kendt for at kunne nogle løsninger. Men det er 

ikke noget vi vil gå efter nødvendigvis, fordi det kan være aggressivt.  

 

Christina: Ja, tænker du noget brand eller omtale? Det spiller måske også ind?  

 

Regnskabsansvarlig 1: Jo, det gør det. Præcis.  

 

Christina: Tror du, at du kommer til - nu ved jeg ikke hvor mange input og sådan, som du leverer 

til revisionsudvalget, men tror du, at du kommer til at levere tal ift. 70%-grænsen, og vise hvad man 

har haft af rådgivning i forhold til revisionshonorar eller?  

 

Regnskabsansvarlig 1: Ja, det vil være naturligt.  

 

Christina: Men det er ikke noget i gør nu?  

 

Regnskabsansvarlig 1: Nej. Men vi leverer, f.eks. til næste møde, ligesom vi i efteråret får 

godkendt rammerne for hvad vi må bruge, så melder vi ligesom også af på de rammer. Så vi viser 

hvad vi så rent faktisk har brugt på de enkelte områder, og her vil det være naturligt at tilføje, at 

rådgivningsandelen er det og det.  

 

Mathias: Hvor stor er den ramme? Er det sådan noget 1:1 eller?  
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Regnskabsansvarlig 1: Den er nok lidt for høj, så den skal vi nok også arbejde med, for det er 

indenfor nogle kategorier. Vi bruger aldrig det vi har fået ramme til. Men der sker jo så ikke noget 

ved, hvis vi skal ud for et muligt opkøb, og vi vil have hjælp til f.eks. Due Dilligence, så vil vi mene 

vores revisorer er det rigtige til det, og så kan vi jo bare spørge og anmode udvalget om X mio. i 

udvidelse til det og det. Så på den måde er det til at håndtere.  

 

Mathias: Ja. Så i har drøftet den, men hvor stor en betydning det kommer til at få, det er måske 

lidt begrænset?  

 

Regnskabsansvarlig 1: Ja, umiddelbart meget begrænset. Så er der nogle ting, f.eks. på 

skatteområdet, hvor vi skal være opmærksomme.  

 

Christina: Ja, hvor der kommer til at være noget, og her udfordringen ligger.  

 

Regnskabsansvarlig 1: Der vil vi selvfølgelig selv tænke os om, men særligt i starten, altså, også 

lige vende det med vores revisor.  

 

Christina: Har I fået nogle input fra revisor? Nu sagde du, at revisor nogle gange siger fra, er det 

sådan, så I har fået et udspil fra revisor som siger, at nu er der kommet de her nye regler I skal 

være opmærksomme på, at det og det fremover kan vi ikke rådgive om?  

 

Regnskabsansvarlig 1: Ja, de sendte noget i forbindelse med Erhvervsstyrelsens vejledning. Der 

har lige været drøftet, for der var jo også et eller andet uhensigtsmæssigt og mærkeligt. Vi fik et 

par udkast. Et synspunkt som jeg tror Erhvervsstyrelsen havde.  

 

Christina: Ja, i et af de udkast de har haft til det?  

 

Regnskabsansvarlig 1: Ja, var det ikke noget med, at de måtte ikke gøre opmærksom på, hvis 

(utydelig). Ej, jeg kan ikke lige huske hvad det var. Men det var mere… 

 

Mathias: Men ja, der har været nogle ting i den vejledning, der er blevet diskuteret, f.eks. faktuelt 

baseret rådgivning.  

 

Christina: Det er også derfor jeg er lidt i tvivl om den er kommet eller først kommer her i januar.  

 

Regnskabsansvarlig 1: Det skulle den så være. Og der har vi også fået en kort opsummering af, 

hvad revisorerne mener det betyder. Så som sagt, er vi blevet enige om, at tage det på et 

revisionsudvalgsmøde, så alle er enige. Og hvad vi så evt. skal stramme op på.  

 

Christina: Men ja, man kan sige, har man allerede uddelt meget af sin rådgivning til andre, så 

påvirker den jo heller ikke så meget, for det er jo det den vil forsøge at ramme.  

 

Regnskabsansvarlig 1: Men igen, man skal også huske på, at det er det der med, at det ikke må 

blive en sovepude, at man bare rekvirerer alle mulige ydelser fra andre. Man skal også se på, hvad 

er det egentlig man får af rådgivning. De går jo på revisors uafhængighed de her regler, men som 

sagt kan jeg ikke komme i tanke om, hvor det sådan er afhængigt. Selv hvis det var noget 

kapitalforhold eller, så syntes jeg jo ikke hidtil det har kunne klikke vores revisorers uafhængighed. 

I hvert fald ikke det vi har spurgt om, hvis vi havde nogle problemer og nogle andre. Men selvom vi 

brugte dem, er det jo ikke noget jeg syntes der påvirker deres uafhængighed. Det er jo tit et 
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spørgsmål om, hvad renten skal være og hvad man skal sætte. Risici og hvad man skal sætte den 

til, 2-6% - Hvor skal man lægge sig? Og her er det rart at have nogle at snakke med, for at undgå 

bøvl med enten danske eller udenlandske skattemyndigheder flere år efter, hvor de kommer og 

siger, at det her gjorde I i 2014, og det mener vi ikke er rigtigt. Så bliver man lidt træt. Så er det jo 

rart, at få det afklaret og sige: "Vi ser sådan på det - kan I se nogle problemer i det?"  

 

Mathias: Ja, så sådan noget som, at det måske er nemmere at holde egen revisor til ansvar 

kontra hvis man tager nogle forskellige? Hvis egen revisor er med inde over revisionen, og så også 

leverer noget rådgivning, har man så nemmere ved som selskab, at holde dem til ansvar for, at de 

sagde for 4 år siden, at sådan og sådan?  

 

Regnskabsansvarlig 1: Det er selvfølgelig rigtigt. Man ville nok føle, at de skulle have været mere 

vågne af sig selv. Og i teorien, hvis de sagde, at vi bruger en rente på det og det, og da vi ikke har 

hjulpet med det, syntes vi det ser forkert ud, men det er jo heller ikke rådgivning. Det er jo bare at 

påpege et problem. Men der har du nok ret i, at de føler sig mere ansvarlige for det. Men igen, nu 

skal man jo alt andet lige skifte revisorer oftere end man skulle tidligere. Det er jo egentlig lidt det 

samme.  

 

Christina: Tror du, at det kommer til at have en betydning for hvem man vælger? I forhold til hvis 

man nu har haft nogle til at lave noget rådgivning og havde nogle andre som revisorer - Spiller det 

ind på hvem man vælger? Det at man ved, at der skal ske udskiftning. 

 

Regnskabsansvarlig 1: Ja, det kan det faktisk godt. Vi har konkret haft overvejelser omkring, at 

skifte ERP-system osv., og der er et eller andet med, at hvis vi får nogle med at hjælpe med 

implementeringen af det, så kan det få indflydelse på, at hvis vi valgte dem til det, så kan de ikke 

blive revisorer før i år et eller andet. Det er lidt bizart.  

 

Christina: Ja, jeg tænker at det også må spille ind, især fordi der heller ikke er så mange store at 

vælge mellem i Danmark.  

 

Regnskabsansvarlig 1: Nej, præcis. Vi vil jo typisk gå efter de store. Og vi er i den situation, at vi 

ikke må vælge samme revisor igen. Vi er inde i nogle overgangsregler, og de skal ud senest i 2020 

i følge de nye regler. Heller ikke selvom vi lægger dem i udbud. Og så er der kun 3 tilbage. 

 

Christina: Ja, og hvis I så havde brugt nogle af de andre til rådgivningsydelser, så var der kun 2 

tilbage. Så ja, der må måske gå noget lidt strategisk i hvem man så vælger.  

 

Regnskabsansvarlig 1: Ja, der har det så faktisk også været oppe og vende i forbindelse med 

sådan en situation. Det kan ske og få en betydning. Men mon ikke også, at de andre er gode nok 

til os. Det vil jeg tro.  

 

Christina: Jo. Men vi skal ikke tage mere af din tid. Det var spændende lige, at høre hvilken 

betydning I tænker det får i praksis.  

 

Regnskabsansvarlig 1: Nej, og det er ikke så meget.  

 

Mathias: Men man kunne godt tro, at det får en stor betydning med de nye regler. Der kan hurtigt 

komme mange krav, men hvor meget betyder det så rent faktisk i virkeligheden?  
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Christina: Også fordi, at man måske i mange af de store selskaber, som jer, har et eller andet 

internt system som siger, at det her får vi altid nogle andre til, så på den måde lever man måske 

allerede op til reglerne.  

 

Mathias: Eller at fordi man føler, at man har haft samme revisor i for mange år, og gerne vil sikre 

den der med, at der er konkurrence. Det er altså ikke sikkert, at I er vores revisor, fordi vi har også 

nogle andre.  

 

Regnskabsansvarlig 1: Ja, præcis. Og vi vil også gerne spørge nogle andre. Alt det med lånene. 

Der spurgte vi da også lige andre hvad de skulle have for det. Det er ikke fordi man vil vælge de 

billigste, men de kan måske også gribe det an på forskellige måder. Her ender man måske 

egentlig med at vælge det bedste bud ud fra en samlet betragtning.  

 

Christina: Ja, spændende. Tak for det.  

 

Mathias: Ja, vi takker mange gange. 
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Bilag 31: Transskribering af interview, Regnskabsansvarlig 2 

Interview foretaget: mandag d. 22. januar 2018.   

 

 

Christina: Vores opgave kommer til at handle om den nye EU-forordning, eller den som blev 

implementeret i juni 2016. Det var den der sagde noget omkring de her ydelser må revisor ikke 

lave, forbudsydelserne og 70%-kravet. Så det er primært den begrænsning der er kommet på 

hvilke rådgivningsydelser en revisor må levere. Så komme ud, og finde ud af hvilken betydning, 

hvis det får nogen betydning for PIE-selskaberne, og på den anden side revisorerne. Og hvordan 

tager man den dialog og problemstillinger der måske opstår. Så det er primært den del vi skal se 

på, og beskæftige os med.  

 

Mathias: Ja, og vi vil stille nogle åbne spørgsmål, hvor du bare skal svare det, der falder dig ind. Vi 

håber det er okay at vi optager det, og så vil vi anonymisere dit navn, så du fremtræder anonymt i 

opgaven. Og hvis du har spørgsmål, må du endelig bare spørge. 

 

Regnskabsansvarlig 2: Jamen vi har jo gået og ventet i spænding på vejledningen, der skulle 

komme, og er kommet nu for nylig. Den har været forsinket mange gange. Hos os hedder det 

audit-committee som vi afrapporterer til i forhold til den slags problemstillinger. Det er ikke fordi de 

blander sig særlig meget, men vi holder dem ajour med hvad sådan noget betyder. Det er faktisk 

først på det kommende møde nu her, at vi har kunne sige til dem, sådan lidt præcist om, hvordan 

vi skal forholde os til det, og hvad de skal være opmærksom på. Vi har holdt dem underrettet siden 

den trådte i kraft, ved at sige, hvis det er det her som der bliver implementeret i DK. Man kan 

implementere strammere eller mindre stramt. Er det ligesom DK plejer at gøre det, og går all-in og 

bliver helt firkantet på det? Heldigvis med vejledningen, der synes jeg det har fundet et okay leje, i 

forhold til hvor firkantet det kunne have været, og så hvad det er endt med. Det har vi så kunne 

update vores audit committees terms of reference eller audit committee charter, hvor at vi skriver 

ned, på deres vegne. Det er deres dokument. Men vi skriver det ned som de skal være 

opmærksomme på, og der har vi så også bl.a. har skrevet det nye regelsæt ind, omkring det er 

blevet deres ansvar at vi gør det på den måde. Så kommer der selvfølgelig til at gå et lille stykke 

tid med at køre efter de nye regler/vejledninger. Det er vi ved at gøre. Men altså vi havde allerede 

taget tilløb til noget af det omkring skatterådgivning. Som det er dér der bliver strammet mest. Vi er 

i den særlige situation, ligesom mange andre børsnoterede, at vi skal skifte revisor før 2020. Og i 

den henseende er der noget med cooling-off. Det vil f.eks. være dumt at etablere os for meget med 

EY, fordi vi vil jo gerne have EY med i et udbud, sådan så vi kan have flest mulige med i et udbud. 

Og i DK hvor KPMG er lidt vanskelige og egentlig se som en top 4. Så derfor er vi meget 

påpasselige med ikke, at entrere både med PwC og EY, og til dels også KPMG på noget som 

kunne stå i vejen for, at de kunne være med i et udbud i enten 2018 eller 2019. Så det er faktisk 

enormt komplekst at finde ud af. 

 

Christina: Der går noget strategi i… 

 

Regnskabsansvarlig 2: I høj grad. Rent lav praktisk, planlægning. Fordi som i ved, så er vi en PIE 

i den forstand. Vi er jo primært ejet af xx. I den konstruktion, der er også nogle særlige ting vi skal 

være opmærksomme på. I henhold til hvad gør xx og hvad gør xx. Der er vi jo ved at finde ud af 

hvordan kan vi bedst koordinere det. Fordi samtidig har vi ikke helt fået det på det rene endnu med 

Erhvervsstyrelsen, hvor meget koordination vi må lave, fordi det er selvstændige selskaber med 

hver deres audit committee osv. Men de har sagt god for at vi selvfølgelig gerne må undgå at 
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skyde os selv i foden, og have respekt for, at vi ikke træffer nogle dumme aftaler, og så egentlig 

ikke ville kunne gøre noget. Så hvis vi kan blive impacted af, og vi er ikke 100% sikre på det 

endnu. Men f.eks. hvis xx vælger at bruge en eller anden skatterådgiver, hvor meget influerer det 

så os igennem, fordi de har brugt dem til et eller andet, at vi så lige pludselig ikke kan bruge dem i 

en revisionsydelse. Det er vi ved at finde ud af.  

 

Christina: Men der er ikke meldt noget ud endnu, om de som udgangspunkt tænker at det må I 

godt?  

 

Regnskabsansvarlig 2: Der er ikke fuldstændig klarhed endnu. Vi kan så tolke vejledningen og 

reglerne. Men det er ikke sådan, at der står at i denne her situation, hvis det er det i er i, så gør 

følgende sig gældende. Det gør de jo sjældent. De sætter jo gerne nogle rammer, og så siger det 

at det her er hensigten, ligesom med IFRS. Så skal man så fortolke. Træder man over en 

vejledning hvis vi gør det på den her måde? Det er sådan noget vi skal drøfte med Deloitte og EY. 

Så kan vi egentlig samarbejde om det her, hvis vi begge to skal tage hensyn til den situation vi er i.  

 

Mathias: Er det er en problemstilling som du tænker at revisionsudvalget også skal tage stilling til, 

eller hvad? 

 

Regnskabsansvarlig 2: Det ville vi skulle tage stilling til. Man kan sige, revisionsudvalget, de skal 

have tillid til, at vi har styr på det. Det er ikke dem som kontrollerer. Så vi siger til dem, at det skal vi 

nok have styr på. Hvis vi kommer i en situation hvor vi laver noget fortolkning og gerne vil lave 

noget, så skal vi så afrapporterer op til dem og sige, at vi påtænker f.eks. at have det her 

samarbejde med skatteydelser eller selvangivelsesydelser, personale skattemæssige forhold osv. 

Så kan vi så sige til dem, at det vælger vi at gøre, under hensyntagen til at vi har fortolket, at det 

må vi gøre. Eller at vi har fortolket, at det er der delte meninger om. Det er lidt en problemstilling, 

fordi vi har ikke fået fuldstændig klarhed om hvordan revisionshusene forholder sig til den. Vi har i 

mange henseender haft oplevelser af, at hvis vi spørger Deloitte kontra PwC eller EY eller datidens 

KPMG, så er der lidt forskellige fortolkninger hos dem også. Hvor at vi så siger, kan vi bruge jer til 

det, og så siger de: "Nej nej nej, det er forbudt". Så siger vi det til et lignende hus: "Kan vi bruge jer 

til det?" Ja, det kan vi måske godt finde ud af". Så det er altså hvor de selv har lagt fortolkningen. 

Så derfor skal vi jo både, ja selvfølgelig søge input fra dem vi vil samarbejde med, og så skal vi 

sige, "Ser I egentlig på det på samme måde?", altså er vi risk-free her? Eller er der sådan en lidt 

gul sky. Ja, og så bare blive enige om det giver mening. Nogle gange må vi også tage noget risiko. 

 

Mathias: At der er gråzoner? 

 

Regnskabsansvarlig 2: Der er nogle gråzoner. Nogle gange kan vi sige, jamen de har de og de 

kompetencer vi gerne vil bruge. De er måske de bedste at samarbejde med. Så må man tage 

chancen jo, fremfor måske at gå på kompromis. 

 

Christina: Så det er ikke fordi at man så siger, at så vil vi hellere bare helt lade være?  

 

Regnskabsansvarlig 2: Nogle gange gør vi det. Nogle gange siger vi, at vi ikke vil risikere noget 

her. Men så nogle gange, så er der andre faktorer, hvor man siger, at det er der de bedste folk 

sidder, eller at dem der har de bedste forudsætninger for det, fordi de måske også er til stede et 

sted, hvor problemstillingen måske er i særlig høj grad. For at få den bedste løsning, så vil vi gerne 

gå på kompromis. Så er der måske noget der er mindre vigtigt og så siger vi, at det gider vi bare 
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ikke komme i fedtefadet for, så det må i slet ikke, vi vil slet ikke arbejde med jer. Det er meget 

case-by-case. 

 

Mathias: Er der ydelser hvor det giver mest mening at det er Deloitte der gør det, fordi at de 

kender selskabet, processerne, de har været egen revisor i nogle år her? 

 

Regnskabsansvarlig 2: Altså efter vi har skiftet dem ud, eller mens de stadig er her? 

 

Mathias: Mens de stadig er her? 

 

Regnskabsansvarlig 2: Vi har altid været relativt firkantet med, at vi ikke bruger dem så meget til 

skat. Fordi der har altid været et regelsæt, omkring hvor meget må man egentlig på skat og så 

samtidig være revisor. Så der har vi stort set altid brugt andre huse. Det samme med selvfølgelig, 

det er også gamle regler, bogføringshjælp osv. Det har vi også altid været meget firkantet omkring. 

Så har der været en gråzone hvor Deloitte mener, at vi må gerne bruge dem til personskatter, altså 

advise os om personskatter, altså f.eks. ved udsendelser. Der har vi sagt, at det er jeres 

fortolkning, men det er ikke helt vores fortolkning, så vi vil ikke bruge jer. Så der kunne de selv se 

en fordel, men der har vi så sagt nej, fordi det igen lidt er ovre i den skatteting. Så vi vil hellere 

have det samlet et sted, eller et sted hvor vi ved at de måske har en dybere ekspertise. Så havde 

vi et sted, hvor vi brugte Deloitte i lang tid, til at hjælpe med indrapportering af danske 

datterselskaber, eller regnskabsopstilling og indrapportering i xbrl. Nu kom de så tilbage i 2017 og 

sagde, det må vi ikke mere.  

 

Mathias: Så de sagde selv fra? 

 

Regnskabsansvarlig 2: De sagde selv fra. De har en excel-template og vi har et system, så 

havde de tidligere fået en masse tal fra os, og så har de stillet det op efter dansk årsregnskabslov, 

og så havde de lavet de der xbrl-templates, og så havde de kastet det ind i systemet under vores 

CVR-numre og lavet afstemninger. Altså det er bare noget nørklearbejde.  

 

Christina: Ja, noget hvor der ikke er så mange skøn og vurdering indover?  

 

Regnskabsansvarlig 2: Overhovedet ikke. Det er gengivelse af tal, og måske at de brydes op på 

en anden måde, så det er læsbart. Så kommer de og siger at det må de ikke. Det er sku da 

åndssvagt - hvad gør vi ved det? Det er måske noget vi har betalt 25, 30, 40.000 for eller sådan 

noget. Så sidder der en eller anden junior og gør det, og så kigger en senior på det og så bliver det 

sendt til os. Det må de så lige pludselig ikke mere. Så tænker vi bare at gøre det in-house i stedet 

for. Så har vi så fået templaten med. Så der igen, emne for emne, der har vi valgt en løsning.  

 

Christina: Og særligt i forhold til skatterådgivning? 

 

Regnskabsansvarlig 2: Især skatterådgivningen.  

 

Mathias: Og det er simpelthen fordi der er risiko for at træde forkert? 

 

Christina: Ja jeg skulle også til at sige, hvad vil du sige er det afgørende for, om man siger at det 

har vil vi gerne have vores egen revisor til at rådgive om, kontra det her ligger vi ud? 
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Regnskabsansvarlig 2: Der er selvfølgelig loven, så er der vejledninger og så er der praksis. Hvis 

lovgivning siger nej og vejledninger siger nej. Så gør vi det selvfølgelig ikke. Hvis vejledning er 

utvetydige, og loven er lidt utvetydig og praksis, sammenlignet med kontakter fra C20-indeks, at de 

måske heller ikke gør det. Så vil vi heller ikke gøre det. Så man kan sige, at der er nogle forskellige 

lakmusprøver som vi kan gøre, på om vi gør det. Vi er også en type organisation, der ikke gør 

tingene særlig risikofyldte. Så hvis vi f.eks. med hensyn til regnskabsmæssige skøn og andre ting, 

at hvis vi har en ide om at gøre noget anderledes, så har vi altid en dialog med Audit Committee 

omkring at lave noget pure-review. Hvad gør branchen normalt her? Hvad gør xx og xx. Ikke at det 

er det der skal diktere det, men det giver en pejling på at sige, hvad har andre vurderet i den her 

situation. De andre kigger også på os. Så det er sådan lidt en sammenligning for, at det hele er 

konsensuspræget i Danmark. Der ser man tit, også på grund af det og revisorerne, at der tit er en 

eller anden praksis der henover tid, synes bare at blive gældende i Danmark, fordi man går og 

influerer hinanden. Der er også udskiftning af folk, de selskaber imellem og så tager de noget 

praksis med. Så synes praksis at ende nogenlunde ensartet. Så er der nogle problemstillinger som 

måske er science, så her gør vi det simpelthen anderledes, fordi situationen er anderledes. Så 

igen, der er sådan meget få klare svar, på hvad vi egentlig gør. Det er meget en konkret vurdering.  

 

Christina: Er det sådan, så I efter de nye regler er kommet, har lavet nye politikker eller procedure 

for godkendelse af rådgivningsydelser eller andet? 

 

Regnskabsansvarlig 2: Ja. Før den nye lov, der havde vi et Audit Charter og en intern proces 

med, at alt det her med CAP’et holdt vi øje med år for år. Hvor meget Deloitte blev brugt på ikke-

revisionsydelser? Der havde vi selv sat en intern benchmark, at vi ikke må bruge dem mere end 

halvdelen. Så det trackede vi. 

 

Christina: Og det var allerede inden?  

 

Regnskabsansvarlig 2: Det var allerede inden, før at det kom. Så der kan man sige, at der har vi 

jo allerede haft den her CAP-tankegang, at vi ikke vil bruge revisorerne i et for stort omfang, for at 

få for mange æg i en kurv. Så den tanke var der allerede. I forbindelse med 70%-krav, nu træder 

de så først i kraft i 2020 på grund af løbende gennemsnit, der kommer vi til at designe nogle mere 

rigide procedure, om at have fuldstændig styr på det. Men siden den kom ud, så har vi sagt, at 

med udsigt til at vi skal gå i udbud, så har vi sagt fra forrige år, at der er vi så begyndt at skal have 

godkendt hvad alle fra Big four laver. For at holde øje med, at der ikke er et eller andet 

datterselskab, primært i Europa, der ikke lige pludselig benytter PwC til en eller anden 

lokalskattesag eller skattetænkning, fordi det kunne jo så give en cooling-off period, sådan så, når 

vi vil noget på koncernen, så vil PwC sige, at det vil vi ikke hjælpe med fordi i Frankrig der har vi 

lige hjulpet Jer med det der.  

 

Mathias: Skal de så rapporterer til Jer, hver gang de ude i Europa skal bruge en eller anden 

ydelse fra egen revisor?  

 

Regnskabsansvarlig 2: Ja, vi har aftalt, at den måde det foregår på, det er at der er sendt 

kommunikation ud fra de partnere vi har her. Vi har et tæt forhold til Deloitte, og så kender vi folk 

hos PwC, EY og KPMG. Der har vi sagt til alle, at I skal advisere jeres folk, de har en intern 

database, hvis xx kommer og vil bruge noget eller vil bruge jer, så skal I lave en vurdering af, om 

det her giver mening og kan I i Danmark blive straffet for det. F.eks. ude i PwC der sidder xx og 

han vil typisk være den der er lead på at vinde os som revisionskunde. Så ham og hans folk, hvis 

Frankrig spørger PwC om noget, så skal PwC Frankrig først spørge PwC-Danmark, om de må give 
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tilbud på at arbejde for xx-Frankrig, givet jeres situation med moder heroppe. Så laver de en 

vurdering, og så kan de sige, at det gør I bare. Så er der tvivlssager, hvor at de skal have en dialog 

med mig, eller nogle af mine medarbejdere. Eller også så siger PwC fra.  

 

Mathias: Men hvis PwC siger god for den, så behøver de ikke skrive til Jer?  

 

Regnskabsansvarlig 2: Nej, for så har de lavet en klokkeklar vurdering af, at der er ingenting. Så 

det følger vi op på i sådan et system. Deloitte har et online system og hver gang folk skal bruge 

Deloitte, udover revision, så skal de spørge os og Deloitte. Sådan så de ikke kommer til at gøre 

noget. Også bare med at de ikke kommer til at bruge for mange penge, eller Deloitte ikke får brugt 

en gunstig situation og kan give gunstige tilbud, hvis de er for tætte.  

 

Christina: Hvad hvis der kommer noget ind til dig, kan du så sige, at det er de her parametre du 

ligger vægt på, når du skal vurdere om vi skal bruge egen revisor eller anden? 

 

Mathias: Er det beløbet eller typen?  

 

Regnskabsansvarlig 2: Det er jo forskelligt. F.eks. Deloitte. Her er en ting som vi bruger Deloitte 

til, sådan noget Market Research, som vores Global Marketing afdeling, typisk laver de nogle 

workshops. Deloitte har en rigtig god live sciences afdeling. De har nogle gode resarchers. Det har 

slet ikke noget med regnskabet at gøre. Det er rent market intellegence - Hvordan launcher man i 

et marked, hvad med priser og alt sådan noget? De skal stadig spørge os, men fra et content 

perspektiv er det fint. Så hvis det er over 500.000 kr., så skal vi også have en godkendelse af Audit 

Committee. Så hvis vi har sagt god for content, og det er over 500.000 kr., så sender de typisk en 

mail eller nogle slides, og så sender jeg det videre til formanden fra Audit Committee. Så siger jeg, 

at der er den her forespørgsel, til den her slags ydelse, med det her beløb. Vi har kigget på det, og 

valideret at det burde ikke være noget problem, men kan I give jeres de facto godkendelse. Og så 

siger Audit Committee formanden typisk ok, og så må de bruge dem i den henseende. Men der er 

noget formalia der. Hvis det er 200.000, så kan jeg bare sige god for det. 

 

Christina: Er det noget der er kommet efter de nye regler?  

 

Regnskabsansvarlig 2: Nej, det har vi også altid haft. Men man kan så sige, med vores vurdering 

af hvad de konkret skal lave, er blevet en anelse mere dybdegående, fremfor at de måske tidligere 

derover kunne skrive: ”Jamen, vi vil bare gerne bruge dem til noget marketing kampagne eller et 

eller andet”. Så vil vi så sige, okay lad os lige få af vide, hvad indebærer det. Hvor meget arbejde 

er der i det? Hvilke type konsulenter er det I får ind? Fordi hvis der lige pludselig begynder at sige, 

at det også er noget omkring vurderingen af den måde vi prisfastsætter produkt i markedet på, er 

optimalt for kundernes skat. Der er et lidt farligt ord der. Hvad er det for noget? Så kan det være 

ganske uskyldigt, men det kan også være, der er i jo faktisk ovre i noget skattetænkning og det må 

i bare ikke. Så man kan sige, der har vi skruet lidt op skepsissen, bare for at være sikker.  

 

Christina: Hvor mange godkendelser kommer til dig? Er det rigtig mange eller få?  

 

Regnskabsansvarlig 2: Nej, det er ikke så mange. Jeg har et compliance team, og de her basale 

ting, der ligger inden for regnskabsverden, hvor at det typisk er regnskabsfolkene der gerne vil 

bruge dem til nogle småting fra de 4 huse, der kommer måske 20-30 om året eller sådan noget, 

hvor de spørger om et eller andet.  
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Christina: Og ud af det, hvor mange går så til Audit Committee?  

 

Regnskabsansvarlig 2: 2 eller sådan noget.  

 

Christina: Så det er rimelig begrænset.  

 

Regnskabsansvarlig 2: Det er ikke noget, der ligger noget slag på. Når vi vurderer det, så er det 

ikke noget der tager mange timer. Vi spørger om nogle stikord, og så har vi forskellige e-mail 

udvekslinger, og så lukker vi den der. Så det er ikke en kæmpe byrde at gøre det. Man skal bare 

lige spidse ørerne lidt mere, på noget som var relativt nemt at navigere i. Det er så blevet en 

anelse mere kompliceret. Og så kan man sige, at vi er lidt ekstra påpasselige, på grund af 

udbudssituationen. Vi vil have alle 3 huse inde og kunne give et tilbud. Og i hvert fald 2 af dem er 

relevante i Danmark, fordi KPMG har droslet ned på revisionsdelen. Fordi hvis vi lige pludselig kun 

har PwC til rådighed, så bliver det en helt anden pris vi skal betale for PwC, fordi vi ikke kan byde 

mod EY, så det er super vigtigt.  

 

Mathias: Er det, det I tænker der særligt vil ramme Jer, i forbindelse med den nye EU-forordning? 

Er det det der bliver den største konsekvens for Jer, at det bliver noget mere planlægning i 

forbindelse med udbud, eller er det den her formalia eller øgede skepsis? 

 

Regnskabsansvarlig 2: Man kan sige den her periode op til udbuddet, den vil jo så være præget 

af at vi er ekstra forsigtige, og bruger lidt ekstra tid på ikke at dumme os et eller andet sted i 

verden, primært i Europa. Også med PIE med hensyn til xx og de andre. Så hele den der 

koordinations øvelse, er vanskeligere op til udbud. Når vi så har valgt en ny, og vi får kørt en ny ind 

fra 2019 eller 2020, fordi 2018 er jo kørt. Jamen så er vi jo i et nyt set-up, og så skal vi sådan set 

bare, de næste 10 år, være sådan lidt opmærksomme på, at vi ikke giver PwC en eller anden 

ydelse, som de ikke må. Men det er PwC ligeså opmærksomme på. Det tror jeg også der er 

mange virksomheder der beror sig på. Vi prøver selvfølgelig at have rigtig godt styr på det, men vi 

har også en formodning om, at revisionshusene har endnu mere styr på det. Vi havde jo nede i 

vores servicecenter, der havde vi EY til at bygge op. Det var altid noget der sad ude i 

kompetencerne i landende. Så kunne bogholderen eller regnskabschefen, også lige lave 

regnskabet, momsrapportering, skatteselvangivelser. Men det er svært, i hvert fald fra dag 1, så er 

det en af de komplicerede ting. Så da vi byggede centeret op, så knytter vi EY på, til at klare det for 

de selskaber. Så der var kommunikation. Så lavede de med myndighederne osv. Men det er jo en 

forbudt ydelse, som sådan, så dem har vi rullet af her i 2017, sådan så vi tager det in-house, eller 

andre små enheder rundt omkring. Det er sådan nogle second eller third tier der laver det for os. 

Sådan så at hvis vi laver udbud i 2018, jamen så kan EY sige, at hvis de bliver valgt til start d. 

1.1.19. Jamen så har de ikke gjort det for os i et år, fordi de kun gjorde det til ultimo 2017. Det var 

noget vi planlagde helt fra starten af, så da vi fik dem ind for 4 år siden, med det her som udsigt, 

der sagde vi, at nu laver vi kun kontrakten til ultimo 2017, og så ser vi hvad situation vi er i der, og 

hvad vejledninger har sagt osv. Så der kan man sige, der tænkte vi forud og sagde, at nu 

forlænger vi den et par måneder, fordi nu siger reglerne bare, at så længe man er ude i det 

kalenderår, og har et helt kalender frit år, så må man godt komme med i et udbud. Det var også i 

deres interesse fordi de vil meget hellere have os som revisionskunde, end den her niche ting. Så 

kan man så sige, når Deloitte så er ude på et tidspunkt, så er der nogle ting, som EY eller PwC 

eller hvem der nu bliver valgt, ikke kunne lave før, så kan vi jo så begynde at bruge Deloitte.  

 

Christina: Har det tvunget Jer til at lave mere in-house, end I normalt ville have gjort? 
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Regnskabsansvarlig 2: Nej, ikke endnu. Man kan sige, at i Danmark med den størrelsesorden vi 

er, så det at have 3 udbydere, er okay. Hvis vi kommer ned på 2 udbydere, så begynder det at 

blive lidt problematisk, fordi så ved de nogenlunde at de kommer til os, fordi at de ikke kan vælge 

det andet sted, og så bliver prisen en helt anden. Det her tiltag fra Europa, er jo helt hul i hovedet, 

når Europa også har meget stort fokus med konkurrencehensyn osv. Det her har jo skudt 

konkurrencemulighederne. 

 

Christina: Ja, også fordi du får en større skillevæg imellem revision og rådgivning.  

 

Mathias: Tænker du at revisors uafhængighed er blevet forbedret med den nye EU-forordning, 

eller er det status quo?  

 

Regnskabsansvarlig 2: Det er sku lidt status quo. Jeg synes ikke det har gjort noget voldsomt. 

Jeg tror også mit syn er præget af, at vi aldrig rigtigt har lagt meget hos en. Altså vi har ikke været 

et hus, hvor vi har sagt, lad os prøve at bruge Deloitte til alt hvad vi kan. Vi har altid været sådan et 

hus der har sagt, jamen det giver god mening at have kontaktflader hos eksperter i forskellige 

huse. 1. for at ramme de dygtigste skattefolk, de dygtigste bankfolk, de dygtigste revisorer. Vi vil 

også gerne kunne engagere os i huse, som ser lidt forskellige på tingene, for at udfordre os selv. 

Altså det har altid ligget os på sinde, ikke kun og være bundet op på Deloitte. Netop af hensyn til 

det, men også af hensyn til uafhængighed. Så for os betyder det ikke så meget. Jeg tror da, at der 

er nogle virksomheder, som måske relationsmæssige årsager eller traditionsmæssige årsager har 

prøvet at ligge meget over i et hus. Det er nok typisk lidt mindre professionelle steder, måske de 

færreste børsnoteret. Der bliver kigget lidt mere kritisk på en, når man er børsnoteret. Der er også 

noter omkring det, altså hvor meget man bruger på det. En af de ting der nogle gange fanges, det 

er hvis virksomheder har et lille revisionshonorar, og så et meget stort ikke-revisionsydelses 

honorar. Det stiller folk spørgsmålstegn ved. Er revisionsydelsen så farvet af, at der er en masse 

rådgivning. Der har vi altid været under de 50%, som har været den regel vi haft gældende. Vi 

havde et år, hvor at de gik lidt over. Det var fordi man tilfældigvis samme år, valgte at bruge dem til 

nogle meget store marketingsinitiativer, som vi havde vurderet dem uafhængige på. Det var ikke 

de samme revisorer vi havde fået til at lave ekstra meget. Der var lidt omkring omstrukturering, 

hvor de var inde og adviserer, hvor det kostede timer og sådan noget. Det var stadig indenfor 

revisionen. Vi har jo en fastprisaftale, hvor vi aftaler hvert år præcis hvad der skal gøres. Kun i 

sjældne tilfælde, hvis de har brugt abnorm meget tid, hvis vi har dummet os og ikke været dygtige 

nok, så kan de fakturere ekstra. Men ellers har vi fuldstændig overblik over hvor meget vi kommer 

til at bruge.  

 

Christina: Ja det bliver godkendt på forhånd ikke? 

 

Regnskabsansvarlig 2: Det bliver godkendt i forbindelse hver maj i forbindelse med strategien, 

for hvad de skal udbyde, hvordan vi klassificerer vores datterselskaber, hvordan det har udviklet 

sig osv. Og så er der lidt ekstra ydelser i ny og næ inden for de gængse rammer. Så for os betyder 

det egentlig ikke så meget, heller ikke for uafhængighed. Nogle gange er der personlige relationer, 

måske privatejede virksomheder og familieejede virksomheder hvor der er husrevisor og 

advokater. Der har vi lidt mere armslængde, fordi vi vil også gerne kunne at skændes lidt med dem 

en gang imellem. Vi skal ikke være for buddy-buddy med dem.  

 

Mathias: Er der andre ydelser, udover skat, hvor at der har man ligesom valgt at ligge det til anden 

revisor?  
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Regnskabsansvarlig 2: Vi laver også M&A. Det er også noget af det jeg har ansvaret for, at vi 

laver due dilligence. Så tjekker vi jo altid, om Deloitte er konfliktet med opkøbskandidaten. Og hvis 

de er det, så bruger vi dem ikke til due dilligence. Hvis de så ikke er det, så har vi en præference 

for at bruge Deloitte. Hvis vi ikke laver det in-house, typisk så spæder vi også ressourcer til in-

house. Nogle gange er det bare omfattende, sprogligt, kulturelt. Det kan være vi ikke gider at 

sende så mange til det sted, og så vil vi gerne møde nogen dernede, og så vil de hjælpe os lidt 

med nogle særlige regler eller hvad det nu måtte være. Så der vil vi have præference for at bruge 

Deloitte hvis de ikke er konfliktet. Hvis de er konfliktet, så vil vi typisk bruge PwC eller EY. Vi har 

rammeaftale, med begge 2, sådan så vi bare kan trække på de timer. Så i den situation, der er 

Deloitte præference, fordi de ved også, hvad er det for nogle regnskabsprincipper vi vil have dem 

ind under.  

 

Christina: Ja, der er noget kendskab og noget? 

 

Regnskabsansvarlig 2: Der er helt klart noget fordel der. Så det sparer nogle timer og dialog osv. 

Hvis de så er konfliktet, jamen så kan vi lige så nemt bruge PwC eller EY. Så styrer vi det bare lidt 

mere kan man sige. Så det er et område, omkring M&A, og det er lige fra due dilligence til en PBA 

udregning. Så er der forensic, jeg sidder også med hele compliance teamet. Så når vi er ude og 

lave f.eks. whistleblower sager, typisk vil vi trække for forensic accountants. Vi har nogle der kan 

noget af det osv. Men det kan typisk være sproglige udfordringer, når vi tjekker mailbokse, 

dokumenter osv. uden at der er nogen der skal finde ud af det. Der er det hip som hap hvem vi 

bruger. Vi har traditionelt brugt PwC meget og Deloitte i nogle henseender. Der hælder vi nok mest 

til at bruge andre end revisionshuset, fordi en whistleblower case, hvis der er fraud inden over, så 

kan du måske også typisk, måske være lidt kritisk over, fordi Deloitte ikke har fundet det? Så kan 

man i teorien forestille sig, at der ikke bliver for meget fokus på de kontroller kontra andre 

kontroller. Det er en teoretisk problemstilling, men så fjerner vi dem lidt fra den problemstilling, så 

de slipper for at kritisere sig selv eller egne kollegaer i et andet land. Fordi det er så ikke revisorer 

vi tager ind, men forensic accountants som typisk sidder i en anden del af organisationen, og så 

kommer de ind og hjælper med at pille det fra hinanden sammen med os. Så kan det godt være at 

der er nogle Deloitte folk, at de kommer ind og siger, at det er sjovt, fordi de her red-flags, burde 

egentlig være dukket op, i det gængse revisionsarbejde. Så kan de godt ryste lidt på hinanden og 

sige: ”Det er jo Børge på 3. sal, og jeg ved der er revisorer på det her, så hvad gør jeg nu?”. Så det 

er sådan lidt fra et teoretisk perspektiv. Der er vi nok mest tilbøjelige til at bruge et andet hus. De 

ved Deloitte er revisor, hvis de finder noget på den revisor, så får de røv. Hvis de finder noget på 

vores egne kontroller eller systemer. Vi rejser jo også rundt og kigger på det. Hvis det var noget vi 

selv kunne have fundet, så kan de være lidt mere nøgternt og kritisere det. Så dem bruger vi til det. 

Ja, så det er nok lige de to store buckets, som vi fra økonomi- og finansverdenen tænker over 

hvem vi bruger.  

 

Mathias: Hvad med sådan noget som ansvar, er det nemmere at holde egen revisor op på noget 

ansvar, kontra hvis man går ud og vælger anden rådgiver? Lad os bare tage due dilligence. Er det 

så nemmere at sige hov - det var ikke godt det i lavede her, fordi at de i forvejen er på revisionen, 

kontra hvis man går ud og tager PwC. Er det noget hvor du tænker, det har vi haft et eksempel 

med? 

 

Regnskabsansvarlig 2: Altså man kan sige, at de rammeaftaler vi har lavet med de andre, de har 

meget den samme ordlyd, som vi vil have med en revisor. Så der har vi også været inde og tale 

med legal, omkring hvad er ansvarligheden. Nogle de siger vi vil max give jer honoraret tilbage, så 

er der nogle gange 100% på honoraret eller på den case der er. Vi har ikke haft nogen sager som 
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sådan, men vi har tænkt de ting ind i rammeaftalerne. Sådan så de arbejder under de 

ansvarsregler der er, og dem har vi forsøgt at gøre ret sammenlignelige, uanset hvem vi har valgt. 

Så det har ikke været en faktor så at sige. Vi vælger ikke Deloitte over en anden på grund af 

ansvar. Men jeg kan da forestille mig en situation, at det viser sig vi har brugt Deloitte, og de har 

dummet sig. Så kan det godt være, at de er nemmere at tale med, fordi vi har et større 

engagement med dem. Hvis man lige fik den ene, og så siger, at vi kommer aldrig til at arbejde 

sammen igen, så bliver vi bare sure på hinanden. Hvorimod med Deloitte, eller den næste revisor, 

der kan man sige, at vi hellere må finde en løsning her, fordi vi skal gå og kigge på hinanden de 

næste mange år. Så der kunne jeg da godt forestille mig at de vil være mere tilbøjelige til at bøje af 

i kunde/leverandør forholdet. Hvis der var nogen der valgte at spekulere i det. Vi har som sagt 

aldrig været i situationen. Men jeg kunne da godt forestille mig, at det kunne være et moment til at 

sige, nu dummede i jer sådan her, så det betaler vi bare ikke for. Hvor at havde det været en 

tredjepart, så havde de måske kæmpet for at få en del af honoraret, fordi de får ikke andre 

indtægtskilder. Så kan man så være mistænksomt, hvis det er sådan med Deloitte, at der så bare 

bliver lagt lidt ekstra på et andet sted på et andet tidspunkt. Men altså i teorien kunne det da godt 

ske, at en af parterne har den slags. Men det har ikke været et problem her.  

 

Mathias: Det er jo også, hvis I i forvejen har en ensartet politik over for revisor med 

rammeaftalerne.  

 

Christina: Jeg tænkte, det du snakkede om tidligere, at man godt kunne mærke forskel på 

hvordan de enkelte revisionshuse tolkede reglerne. Har du nogle konkrete eksempler på en eller 

anden ydelse, hvor i har spurgt nogen som har sagt, det kan vi godt, og så har andre sagt, det må 

vi ikke? 

 

Regnskabsansvarlig 2: Altså et sted, det rammer måske ikke lige i øjet, men det sted hvor vi har 

fravalgt at bruge Deloitte, selvom de egentlig siger, at de har fortolket sig frem til, at de godt kunne, 

det er deres hjælp til personskatter, hvor at selvangivelser for danskere, som f.eks. er i udlandet. 

Når de er i udlandet, så en del af deres pakke er, at de får noget skattehjælp fra os af. Til f.eks. 

hvis der er sambeskatning, eller forskellige paragrafer. Så får de tildelt nogle timer til at arbejde 

med en skatterevisor med i Danmark, så de kan lave deres danske selvangivelse korrekt. Fordi de 

er danske statsborgere, også selvom de betaler skat i det land de er udstationeret i. Vi har måske 

30 mennesker ude omkring i verden af forskellige art osv. Så der er da nogen penge i, at hjælpe 

dem hvert år, det er nogle kompetencer, som Deloitte har. Der har vi ikke ville bruge dem. Det har 

vi skrevet i vores audit charter, at vi ikke vil bruge dem, til den slags ting. Det har de så sagt, jamen 

I må gerne. Vi fortolker at i gerne må bruge os til det. Det er vi sådan set ligeglad med, vi vil ikke 

bruge jer til det. Så siger de, at vi har fortolket det for hårdt. Men så siger vi bare, at det er vores 

fortolkning. Men det er et eksempel hvor, at de har sagt det kunne vi egentlig godt have gjort. Jeg 

tror i den kommende tid, grunden til at jeg trækker referencen til, at jeg godt ved der er forskellige 

fortolkninger, det er jo inden for standarderne IFRS. Hvor vi kan se, at de forskellige huse har 

forskellige fortolkninger, og har haft det i mange år. Hvad med disclosures? Tror I at 

Erhvervsstyrelsen vil synes det er kritisabelt? Så spørger vi et hus og så siger de, ej det er sku nok 

in-material. Så siger det andet hus, nej nej, det skal i virkelig disclosure. Så kan man sige, men et 

er jeg ret sikker på, at den tilgang, fordi der sidder mennesker og kigger på det forskellige, det er 

også noget, der vil være tilfældet med de her ydelser. Men vi har bare ikke haft den erfaring, så 

meget endnu fordi vejledningen er så ny.  

 

Christina: Det var også bare kun lige hvis du havde et eksempel. 
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Mathias: Og det er jo bare indtil man får noget gældende praksis.  

 

Regnskabsansvarlig 2: Ja lige præcis.  

 

Christina: Tror du at du kommer til at leverer nogle andre input til revisionsudvalget? Altså nu har I 

jo haft 50%-grænsen. Men er der noget hvor du tænker i forhold til rådgivningsydelser, at det 

kommer de til at have mere, end hvad de før har fået. 

 

Regnskabsansvarlig 2: Altså der er ingen tvivl om, at når vi kommer til det her med CAP’et, så 

kommer vi til at skulle afrapportere på det i lidt mere stringent format.  

 

Mathias: Er det i forhold til de overordnede kasser med revision og ikke-revisionsydelser. Bliver 

det i de enkelte kasser på konkrete ydelser og beløb?  

 

Regnskabsansvarlig 2: Det gør vi også lidt i dag. På hvert maj-møde, så kigger vi tilbage på, 

hvad brugte vi af ydelser sidste år. Så når vi f.eks. har brugt 12 mio. på revision og 4 mio. på andre 

ydelser, så har vi typisk meget detaljeret breakdown med, f.eks. skat, marketing og sådan nogle 

ting. Vi laver det after-the-fact. Så hvis Audit Commiteen spørger, hvad har vi brugt de 4 mio. til? 

Så har vi nogle klassificeringer der. Der er systemer, der så sætter det mere stringent op. Vi 

fortæller også landende nu her i fremtiden, at de skal være lidt mere påpasselige med, hvad i 

kalder de enkelte ting. Så kan det være i vores systemer at vi sætter lidt flere kategoriseringer op, 

fremfor at vi after-the-fact skal gå tilbage og se hvad det er for en regning egentlig. De 

kategoriseringer vil nok komme til at flugte lidt med de her, vejledningskategoriseringer. Der hvor 

jeg tror den svære øvelser i fremtiden kommer til at være, hvordan sammenholder vi det så 

oppefra. Hvilke slags informationer skal vi afrapportere til dem, sådan så de passer på en eller 

anden 70%-regel, for dem på tværs af de virksomheder de ejer. Så jeg tror de kommer til at blande 

sig mere i det vi laver. Fordi de har den her PIE situation, og vi kommer til at blande os lidt mere i 

hvad vores europæiske datterselskaber laver, selvom vi gør en del i dag. Det kan godt være, at vi 

skal koordinere lidt mere. Også måske i forhold til, før der sættes noget i værk, sådan så hvis x vil 

lave en stor restrukturering, fordi de taber penge, så kan det være de bruger et af husene, hvis 

ikke de bruger McKinney eller BSG. Hvis de nu har valgt et af de andre huse, til at lave 

management consulting, og det kommer til at koste mange millioner. Så kan det godt være, at x 

lige skal spidseøre og sige, okay det giver isoleret set måske meget god mening. Men hvis x så 

også laver noget med dem, og x laver noget med dem. Så lige pludselig, så akkumulerer det 

faktisk til ret meget, fordi revision ikke koster så meget mere. Så jeg tror vi bliver bedt om, og 

snakke lidt mere sammen i fremtiden af den årsag, fordi vi har den her samhørighed på grund af 

xx. Men hvad det konkret bliver endnu ved vi ikke, så langt er vi ikke i drøftelserne. 

 

Christina: Jamen jeg tror det var det. 

 

Mathias: Det var meget fint. 
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Bilag 32: Transskribering af interview, Regnskabsansvarlig 3 

Interview foretaget: torsdag d. 4. januar 2018.   

 

Christina: Ja, og hvis vi skal fortælle lidt om hvad vores opgave kommer til at handle om, så er det 

omkring den nye EU-forordning, der kom tilbage i juni 2016. Der er jo flere regler som kommer ind 

her, men vores opgave, kommer til at handle om den del, der sætter en begrænsning til de 

rådgivningsydelser, som revisor må levere, de forbudsydelser der er og 70%-kravet. Så det er det 

vi sådan godt kunne tænke os at høre om. Vi er nysgerrige på hvordan kommer det til at spille sig 

ud i praksis, at der er kommet de her nye regler. Er det overhovedet noget, der får nogen 

betydning? Og hvis det får en betydning, hvad betyder det så? Både set fra PIE-selskabernes side 

og fra revisors side. Så vi har også aftale med de store revisionshuse, og skal høre revisorer der.  

 

Mathias: Vi vil stille nogle åbne spørgsmål, hvor du bare skal svare det, der falder dig ind. Vi håber 

det er okay at vi optager det, og så vil vi anonymisere dit navn, så du fremtræder anonymt i 

opgaven. Og hvis du har spørgsmål, må du endelig bare spørge. Men først og fremmest vil vi 

gerne høre om I har drøftet de nye regler ift. til begrænsningen af NAS?  

 

Regnskabsansvarlig 3: Nej er nok det korte svar og jo så alligevel. Nej forstået på den måde, at 

der har allerede været en seriøs justits inden de regler kom. Så man har bevidst prøvet på forhånd, 

ikke at være for afhængig af én revisor. F.eks. hvis du laver et eller andet stort i xx, så bruger man 

en anden revisor til andre opgaver. Netop for at undgå at man kom til at spille for meget på samme 

hest, for at undgå at man fik de der uafhængigheds issues. Når det så er sagt, så er der nogle ting, 

som bare ikke giver mening at det er en anden der gør det. F.eks. en lokal skatteassistance. Hvis 

de kender hele forretningen. 

 

Christina: Ja.  

 

Regnskabsansvarlig 3: Det er faktisk skat der umiddelbart er den største for os. Det er fordi vi har 

et stort set-up, hvor vi har relativ mange små enheder. Der sidder måske en person lokalt, som 

sidder ansvarlig for HR, finans, administration. Så kompetencen inden for skat er måske 

begrænset alt andet end lige. Hvor man kan sige, der hvor jeg kom fra i xx. Der har man typisk en 

lokal skatteafdeling i landet, fordi det var større entiteter. Det gør at vi er mere afhængige af 

konsulentydelser her, end andre måske er. Så skat er klart den vi har haft det største issue med 

her, og det vi har brugt mest tid på. Vores skatteekspert han sidder hver gang der er en, der skal 

bruge en skattemand, så skal de sende mail til os, efter de nye regler er trådt i kraft. Hvor de 

ligesom beder om lov til at få foretaget rådgivning.  

 

Mathias: Altså at de skal søge om rådgivning hos revisor? 

 

Regnskabsansvarlig 3: Nej, de må godt kontakte revisor og få tilbud på det. Men de må ikke 

starte opgaven, før de har kontaktet os. Så vi er inden over og sige god for den.  

 

Mathias: Så en form for godkendelsesprocedure?  

 

Regnskabsansvarlig 3: Ja.  

 

Christina: Er der nogle bestemte kriterier i ligger vægt på der?  
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Regnskabsansvarlig 3:  Hvis det ikke er revision groft sagt, så skal alt gå op til mit team, som så 

finder ud af, hvis det er skat, så går den til den skatteansvarlig. Hvis det ikke er skat, så træffer vi 

beslutning og går den igennem. Vi siger overholder den reglerne, og er der noget der er på vippen 

her? Og der er vi måske mere krakilsk end reglerne måske er, for netop at undgå at vi får 

uafhængigheds issues. For os er det ligegyldigt om vi bruger vores egen revisor, eller nogle af de 

andre. Så længe de får det løst billigst og bedst muligt. Hvis du spørger mig, så vil jeg hellere 

bruge nogle andre end vores egen. Så spørger du revisorerne, så vil de sige at det er irriterende at 

reglerne er kommet. Så kan de måske få en mindre rådgivning hos de kunder de i forvejen 

reviderer.  

 

Christina: Men når I så skal vurdere den enkelte ydelse. Hvis nu der kommer en mail til dig, og du 

skal vurdere, om revisor må eller ikke må. Er der så nogle faste betingelser for, altså 

beløbsgrænser, typer af ydelser osv.? 

 

Regnskabsansvarlig 3: Altså dem der står i reglerne ligger vi os op af, men ellers er det at se på 

hvilken opgave det er. Er det mere at udføre en assistance, altså det bare er arme og ben opgaver. 

Eller er det noget der kræver en skønsvurdering. Hvis nu det er hjælp med bogføring, så er det i 

min verden relativt beskedent. F.eks. er vi i gang med at rulle et ny ERP-system ud i hele verden. 

Hvis vi så lokalt har behov for nogle ressourcer til at taste nogle tal ind i systemet, mens din lokale 

normale bogholder er med til at køre nyt system i drift, så er der her en mindre risiko, end at de 

skulle sidde med noget beregning af et eller andet, effekt eller skat. For der må alt andet end lige 

være større risiko for, at der kommer noget subjektivitet ind i det, end at hvis det bare er tage et 

bilag og bogføre det på en konto.  

 

Mathias: Så typen af rådgivningsydelse spiller ind?  

 

Regnskabsansvarlig 3: Ja det vil jeg mene. Det håber jeg også at der er andre der siger. 

 

Mathias: Jamen det er der.  

 

Regnskabsansvarlig 3: Tilbage til det med, hvis det bare er arme og ben man har brug for. Så er 

det måske nemmere at ringe til egen revisor, og sige vi skal have en skarp pris på det her. For de 

kender vores set-up, og kan hurtigere få nogle folk op at køre. Omvendt så er det en eller anden 

form for ydelse, f.eks. en PBA. Dvs. vi skal have fat i en eller anden rådgiver, som skal hjælpe den 

del af det. Der vil vi nok næppe tage egen revisor en gang til. For det må de så heller ikke, fordi så 

skal de bagefter sidde og reviderer det igen, og det vil være dumt. Men stadigvæk, sådan nogle 

opgaver, der vil vi altid bruge en anden part. Igen, hvis der er skønsmæssig vurdering ind over, 

eller en eller anden form for beregning ind over, så vil jeg helst prøve at undgå, at man bruger 

egen revisor. Men skattemæssigt, der har vi lige undtagelsen, hvor vi siger, at det giver så meget 

mening at bruge egen revisor.  

 

Mathias: Så man kan sige, at der er rådgivningsydelser, i helt har valgt anden revisor til?  

 

Regnskabsansvarlig 3: Nej, fordi før reglerne kom, så har de regler ikke gjort den store forskel. 

Ikke andet end at vi nu har mere proces omkring godkendelse.  

 

Christina: Kan du mærke nogle forskel da du sad i xx, at det er noget de har tænkt meget over, 

omkring de her regler?  
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Regnskabsansvarlig 3: Nej. Nu kan jeg ikke sige hvad der er sket her. Men jeg har selv siddet og 

lavet input til revisionsudvalget i xx, ligesom vi gør det her. Så det de får er kommet fra mig. Vi 

nævnte det kort da de kom, fordi de skal selvfølgelig orienteres omkring når der kommer nye 

regler. Men det var mere en orientering, end at det var en konkret ændring i processen som jeg 

husker det. Det er formegentlig det samme der har været her, uden at jeg kan skrive under på 

noget. Jeg kunne ikke lige finde det inden vores møde. Men som jeg husker det, så var det mere, 

at den ikke får effekt, fordi vi allerede gør det. Hvor i vores regi, der har vi så skulle formalisere 

processen lidt, fordi som sagt vi har lidt mindre entiteter som kræver mere assistance lokalt. Det er 

igen på grund af vores set-up. Hvis vi havde et større set-up med lokal finansfunktion på 15 mand, 

og en af dem er væk, så gør det ikke nogen forskel. Men i vores tilfælde hvor der måske kun er 1 

eller 2 mand, så hvis den ene er væk, så har du behov for akut assistance, til at få løst nogle 

simple opgaver. Og det er derfor vi er mere afhængige af konsulenter her i tider, end de måske er i 

større virksomheder.  

 

Mathias: Så du tager stilling til, hvad revisor må og ikke må. Hvad med sådan noget som revisors 

uafhængighed? Er du også inden over det, og vurderer det?  

 

Regnskabsansvarlig 3: Er det ikke det samme?   

 

Christina: Altså revisor har måske skrevet i protokollen, at den her ydelse ikke har indvirkning på 

regnskabet, så den har jeg godt kunne lave. Tager man stilling til det?  

 

Regnskabsansvarlig 3: Jeg har ikke oplevet det. Jeg har aldrig set en protokol, hvor revisor har 

sagt at det kunne han ikke lave. Fordi der skal revisor fange den inden. Altså hvis der kommer en 

revisor, og var nødt til at skrive det, så vil jeg gøre krav på at få de penge retur, fordi så kan jeg 

ikke bruge den til noget. Det er derfor revisor selv skal nå at fange den, inden de laver den. For 

ellers ender du i en situation, hvor du har betalt for noget du ikke har fået. Men det gør de aldrig, 

for de har selv interne systemer.  

 

Christina: Hvad sådan i forhold til input til revisionsudvalgene? Er det bl.a. hvad 

rådgivningsandelen udgør af det samlede honorar, eller er det omkring ydelser eller hvad får de af 

input?  

 

Regnskabsansvarlig 3: Det er relativt sparsomt. I xx der lavede vi oversigt over audit-fee for året 

pr. business unit. Der fik de breakdown på de større poster. Fordi der var måske enkelt stående 

store ting f.eks. et specielt køb i året, hvor jeg ville antage at de ville rapportere det til 

revisionskomiteen. Vi har ikke gjort det her endnu for året. Men jeg tænker ikke det kommer til at 

fylde nævneværdigt. Sidste år var der slet ikke noget omkring det, fordi du kan se audit-fee i noten.  

 

Christina: Så det har ikke været aktuelt, at skulle udarbejde en oversigt? 

 

Regnskabsansvarlig 3: Det har ikke været noget man har tænkt voldsomt meget over nej, slet 

ikke.  

 

Christina: Er du eller nogle af dine ansatte i dialog med revisor? 

 

Regnskabsansvarlig 3: I de større selskaber, der har man typisk dialog med sin revisor på 

ugentlig basis, som kan handle om alting. Hvis vi kun lavede revision i januar, så ville vi ikke kunne 

nå det. F.eks. i den her uge har jeg allerede snakket med 3 revisorer, og revisionen er ikke engang 
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gået i gang endnu, også omkring ydelser vi har og er i gang med. Men typisk siger de altså fra, før 

vi gør. Fordi de ved godt, at hvis de kommer til at træde over, så er det dem som ser dumme ud, 

og dem der skal betale penge tilbage til bestyrelsen. Bestyrelsen vil kigge på dem på 

bestyrelsesmødet og sige: "Hvordan kan det være i har gjort det her, hvis i siger bagefter i ikke kan 

skrive under på det". Det er jo spild af penge. Min erfaring er faktisk, at revisoren siger fra før vi 

gør. Og det er ikke fordi vi er stringente, det er fordi de har en enorm høj integritet.  

 

Christina: Er det sådan at de sender en liste ud til jer, med de ydelser som er et absolut no-go? 

 

Regnskabsansvarlig 3: Nej, det ved man godt. Man ved jo godt, at alt hvad der kommer til 

værdiansættelse og skønsmæssige poster, det kan de ikke lave. De kan lave simple beregninger 

for os, og arme- og ben ydelser. F.eks. værdiansættelsen, PBA de skal lave i xx. Den kan de ikke 

lave, fordi de bagefter skal revidere dem. Så ja sådan nogle ting vil de helt naturligt blive fravalgt til, 

men de ved godt de selv skal sige fra. Så i Danmark tror jeg at den har begrænset effekt, beklager.  

 

Christina: Nej, men det er jo også bare en del af det, at det er det man kan tage med, at det 

måske faktisk ikke betyder meget, fordi at det allerede er der.  

 

Regnskabsansvarlig 3: Ikke i praksis. Altså vi har snakket sammen med revisorerne om, at lave 

en liste med ydelser til revisionskomiteen for året, såfremt der er noget væsentligt. Men indtil 

videre er det godt nok sparsomt. Så heldigvis. Sådan nogle revisionskomiteer består jo typisk af 

folk der også har CEO jobs ved siden af, så der skal kun være det mest væsentligste. Jeg ved i 

hvert fald, at her i huset er de meget glade for vores meget condensed-version auditmateriale har 

jeg fået af vide. Alle andre steder får de nogle ordentlige mobbedrenge. Jeg skrev f.eks. input til 

den nye standard, og der fik de 4 sider, med alt vedrørende IFSR 9, 15 og 16 med forventet effekt 

og det hele. Det er det niveau de får.  

 

Mathias: Nu ved jeg ikke hvor mange revisionsudvalgsmøder der er? 

 

Regnskabsansvarlig 3: Meget få, jeg tror der er 2-4 om året. I xx var det efter hvert kvartal, ca. en 

uge inden bestyrelsesmødet. Det var meget formelt. Jeg har selv prøvet at være referent. Det var 

meget om det runde bord, og formanden i midten og hr. formand osv. Jeg skulle lige vende mig til 

det i starten. Der var det meget fyldigt materiale. Her er det lidt mere, uden at jeg har været der, lidt 

mere loose.  

 

Mathias: Så du har ikke deltaget på nogen revisionsudvalgsmøder her? 

 

Regnskabsansvarlig 3: Nej. Jeg ser referatet og skriver alle input til det. Men det er jo ikke mig 

der er en del af revisionsudvalget, det gør vores CFO sammen med vores CEO og så er det 

bestyrelsen.  

 

Mathias: Kan du mærke nogen forskel på revisionsudvalget efter de nye regler er kommet? 

 

Regnskabsansvarlig 3: Det virker ikke sådan. Men igen, jeg har ikke selv deltaget. Jeg ser 

referaterne. Jeg havde et møde hos xx, fordi der skulle skrives referat og der snakkede de slet ikke 

om det her, og det var for Q1, så man ville typisk følge op på det til xx og formegentlig først her i 

2017, fordi den først trådte i kraft i midten af 2016. Så det er først efter 2017 man får effekten. Vi 

har også tilladt os at skrive et eller andet form for opgørelse på det. Men det kommer til at være 

yderst sparsomt information, medmindre der er et eller andet væsentligt. Men ellers så bliver det 
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sådan noget med at sige, at der har været det her, og det udgøre så meget ud af den samlede 

ydelse, og så vil de sige: "Når ja, herre gud". Jeg vil sige at 70% er meget højt, jeg ville nok 

længere ned. Men det afhænger også hvad de har lavet lokalt. Har der været en eller anden 

specifik ydelse et enkelt år, det kan man sagtens i min verden lave, uden at det måske bliver et 

uafhængighedsproblem.  

 

Christina: Hvordan ude i de lokale enheder, går det også ind til jer, når i skal godkende det? 

 

Regnskabsansvarlig 3: Hvis det er en ydelse fra egen revisor, så går det også ind over os. 

Reglerne er, at de skal kontakte os, hver gang de bruger egen revisor til alt andet end revision. 

Revisionen og fee er aftalt her fra, så der får de mail fra mig, at det her er jeres fee for året. Så kan 

vi regne ud bagefter og sige hvad fee var og hvad ligger der i andre services.  

 

Mathias: Så I gør det faktisk allerede i forvejen?  

 

Regnskabsansvarlig 3: Det gjorde man også tidligere. Det gjorde os opmærksomme på hvad der 

var. Fordi man vil gerne vide hvad det er vi giver penge for. Man har jo også tidligere set revisorer, 

det vil de selvfølgelig ikke sige selv, men som fakturer noget, som konsulent assistancer, som i 

princippet bare er revision, men fordi man har brugt sit fee, så er man nødt til at kalde det noget 

andet.  

 

Mathias: Jeg tror da ikke Erhvervsstyrelsen kommer ud og siger "Er det nu også den 

rådgivningsydelse der står på papiret". De ser jo bare på tallene om det er over eller under 70%. 

Jeg tror ikke man går ned i detaljen. Det ved jeg ikke, det tror jeg ikke.  

 

Regnskabsansvarlig 3: Jeg tror de er ligeglade, de har nok andet at se til, håber jeg.  

 

Christina: Kan du sige noget, som du tænker der spiller ind når man ikke vil have egen revisor til 

at gøre? Er det risikoen for man overtræder loven? Eller er det svært at sige?  

 

Regnskabsansvarlig 3: Jeg tror det i princippet er samme sted som de også selv vil sætte foden 

ned, altså i forhold til om det er en vurdering, værdiansættelse. Et eller andet hvor de skal bruge 

deres faglighed til at komme med deres skøn på hvad de syntes det skal være. Det er man nødt til 

at holde sig langt væk fra. Det skulle de også tidligere.  

 

Christina: Men det er det der er det afgørende for hvad de må? 

 

Regnskabsansvarlig 3: Ja altså for os, er det så bare en ydelse man kunne have gjort selv, uden 

at have skøn ind over, f.eks. at beregne sin skat, det kan man jo godt gøre selv. Men det er ikke 

noget der kræver skønsmæssig ansættelse fra revisors side af, for at kunne gøre det. Sådan nogle 

ting vil jeg godt mene man kunne bede dem om at gøre. Men alt sådan noget som 

værdiansættelser eller en beregning af effekten eller et eller andet, der skal de holde sig væk. Men 

det gør de allerede. Så derfor er det ikke nogen effekt i praksis, fordi det ved de godt. Jeg har hørt 

om nogen, hvor de har kommet til at lave en værdiansættelse af et eller andet opkøb lokalt, og så 

glemte de, at på toppen blev de revideret af samme selskab. Og så måtte de bede om ny 

vurdering af andre. Der var det spild af penge.  

 

Christina: Hvad med transfer pricing? Nu ved jeg ikke hvor meget I har her? 
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Regnskabsansvarlig 3: Pænt meget.  

 

Christina: Er det noget de sidder og gør? 

 

Regnskabsansvarlig 3: Det gør vi selv. Vi har jo produktion i få lande. Det er ikke nogen 

hemmelighed, at der er okay avance på xx i forhold til eksempelvis computer og andre ting, fordi 

der ligger rigtig meget R&D bagved. Så der ligger rigtig meget transfer pricing, fordi der er mange 

butikker lokalt, og så har vi nogle salgsselskaber, det der hedder wholesale. Så har vi også lokale 

distributører, som så distribuerer ud til retailers, og vi har egne retailers. Alt denne samhandel skal 

sikres det sker på armslængdevilkår. Der sidder der en fuldtidsansat som beregner herfra.  

 

Christina: Ja fordi det var noget som jeg tænkte, at der kunne der godt være tvivl, om det var 

noget man ville lade sin revisor rådgive om. 

 

Regnskabsansvarlig 3: Nej, det ville jeg ikke gøre.  

 

Christina: Der ville du tænke der kom for meget vurdering og skøn ind over?  

 

Regnskabsansvarlig 3: Ja. Men f.eks. det nye med country-by-country rapportering. Det vil de i 

princippet godt kunne gøre, fordi det bare er at indsamle data som du allerede har, og rapporterer i 

et andet format. Men der er ikke noget beregning bagved. Men at beregne en TP-allokering, så går 

de ind og laver et eller andet form for skøn. Selvfølgelig er det defineret fra start af, altså hvad skal 

vi ramme, og så rammer man den. Men det giver stadig risiko, hvis de skal ind og beregne og lave 

adjustment og skøn i processen. Men at de skal lave CBC-rapportering, jeg ved ikke om i kender 

det? 

 

Christina: Jeg kender det godt. 

 

Mathias: Jeg havde ikke transfer pricing.  

 

Regnskabsansvarlig 3: Det er et eller andet OECD har lavet. 

 

Christina: Ja det er de store der skal gøre det? 

 

Regnskabsansvarlig 3: Jep. I xx har vi været i gang i et par år. Men til og fra 2016, skal man 

indrapportere pr. land, ud fra nogle andre metoder end man gør ud fra regnskabet. f.eks. exchange 

rates. I OECD, der skal alt være til average kurser, hvor imod lokalt, der bruger du altid average for 

PRL, og average på balancen. Det gør du så ikke for OECD. Og definitionen hvad der er 

omsætning, finansielle poster, gevinst og tab der osv., er der også forskel. Så du skal bruge 2 

forskellige definitioner på hvad tallene er. Så du kan i princippet ikke bruge regnskabet til en skid. 

Du kan ikke se i regnskabet og så sige det er det samme.  

 

Christina: Hvad med sådan noget som moms og afgifter? 

 

Regnskabsansvarlig 3: Ej det kan godt være det er lokalt, fordi det er lokale regler der gør sig 

gældende. Men ud over dem, så bruger vi formegentlig ekstern til det. Nu kan jeg ikke lige huske 

det på moms og afgifter. Og det kunne man for så vidt godt bruge egen revisor til. Vi har også lige 

brugt dem til at finde ud af, om man kan få fradrag for en eller anden omkostning i et givent land. 

Det er jo bare at spørge en faglig person, ja eller nej. hvad er reglerne på området. Det er bare en 
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der ved det. Ligesom at jeg godt kan finde på at spørge vores revisor, omkring hvad IFRS siger det 

her. Det er mere en fortolkning af reglerne. Det er sjældent jeg gør noget andet end revisor. Det 

kan godt ske man er uenig, men det er sjældent man er uenig omkring de mere faktuelle ting. Men 

moms og afgifter, der er du igen over i nogle lokale regler, og så har du begrænsningen i forhold til 

om du skal ansætte en lokal skatteafdeling i hvert land, eller man bare skal trække på 

ressourcerne de få gange om året. 

 

Christina: Jamen jeg tror det var det.  
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Bilag 33: Transskribering af interview, Regnskabsansvarlig 4 

Interview foretaget: tirsdag d. 9. januar 2018.   

 

Christina: Vores opgave kommer til at handle om den nye EU-forordning som kom tilbage i juni 

2016, som satte nogle begrænsninger til nogle bestemte rådgivningsydelser som revisor ikke må 

levere mere. Den kom med 70%-kravet, som siger at du ikke må have mere end 70% rådgivning 

ud af det samlede revisionshonorar. Så det er primært den begrænsning der er kommet på 

revisors levering af rådgivningsydelser som vi godt kunne tænke os at undersøge i praksis hvilken 

betydning den får, hvis den overhovedet for en betydning både set fra PIE-selskabernes side og 

fra revisors side. Og hvad er det så man ligger vægt på når man skal vælge som PIE-selskab, 

hvad man gerne vil have revisor til at rådgive om og hvad man ikke vil have revisor til at rådgive 

om, og så hvilke faktorer der spiller ind på de overvejelser. Så det er primært det vores opgave 

skal handle om. Derfor er det superfedt at få nogle praktiske input.  

 

Mathias: Vi vil stille nogle åbne spørgsmål, hvor du bare skal svare det, der falder dig ind. Vi håber 

det er okay at vi optager det, og så vil vi anonymisere dit navn, så du fremtræder anonymt i 

opgaven. Og hvis du har spørgsmål, må du endelig bare spørge. 

 

Regnskabsansvarlig 4: Ja, det er fint.  

 

Christina: Er det ikke sådan det? 

 

Mathias: Jo jo, det er det, 100%. 

 

Regnskabsansvarlig 4: Og i læser cand.merc.aud. begge to? 

 

Mathias: Vi læser cand.merc.aud. begge to.  

 

Christina: Og på sidste semester, begge to.  

 

Regnskabsansvarlig 4: Godt.  

 

Christina: Men først og fremmest kunne vi godt tænke os at høre, om I overhovedet har drøftet 

den nye EU-forordning, i forhold til den her begrænsning til rådgivningsydelser?  

 

Regnskabsansvarlig 4: Ja. Altså når du siger I, hvem er så I? Audit Committee har ganske kort 

drøftet det. Hos os i praksis, foregår det på den måde, at jeg har haft en dialog med vores revisor i 

hele den periode, hvor den var på vej. Der var lang tid, hvor den var på vej, i EU, og så skulle den 

implementeres. Det var ikke noget der kom fra den ene dag til den anden. Den havde jeg over en 

periode drøftet med vores revisor, hvad den kommer til at betyde. Det er ret udramatisk, men det 

kan jeg komme tilbage til i vores tilfælde. Så derfor var det ikke noget vi brugte ret meget tid på i 

Audit Committee. Det var et spørgsmål om at sige, jamen vi informerer om at der er kommet det og 

det, og det får de og de konsekvenser for os, sådan relativt overordnet. Så det vil sige, at det var 

meget få konsekvenser for os. Så det var egentlig det. Så derfor kan man sige, at det ikke var 

noget der var drøftet ret meget i Audit Committee, fordi der var ikke så meget at drøfte, fordi det 

havde vi ligesom afklaret inden. Jeg vil også sige, jeg ved ikke om vi kommer tilbage til det, om I 

har en bestemt rækkefølge I vil tage det i? 
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Christina: Du snakker bare og så tager vi den.  

 

Regnskabsansvarlig 4: For os, passede den sådan set meget godt ind i den udvikling vi var inde 

i, i forhold til revision. Måske bør jeg lige sige, at jeg har en historik her på 11 år, og jeg har siddet 

her i mange forskellige ting, men jeg har altid siddet med kontakten til revisorerne. Som jeg måske 

tror en del andre virksomheder, at hvis vi går 10 år tilbage, så havde vi vores hovedrevisor, og vi 

brugte dem til rigtig meget. Stort set alt. De var sådan en husrevisor. Det var de også i alle vores 

datterselskaber. Danmark er det største selskab vi har, men de andre er lige så store. Så på 

samme måde, når jeg siger at 15 ud af mine 100 finansfolk sidder i DK, så er det med 

repræsentativt, også i forhold til det der sker ude omkring. Så det er også vigtigt, når man har en 

koncern, så er det lidt mere kompliceret at skifte. Så det er ikke kun her man har det, kan man 

sige, nu kalder jeg det i gåseøjne en husrevisor, det er jo også i en masse datterselskaber, hvor 

der har været den samme revisor, som er kommet igennem mange år og kender virksomhederne. 

Så det er det vi er kommet fra, hvor vi brugte vores hovedrevisor til stort set alt. Før tror jeg, 

overhovedet inden der var noget der hed de her nye regler, så begyndte vi også, og det var faktisk 

en principiel diskussion vi havde i Audit Committee da den blev etableret. Det var vigtigt at der var 

en balance, også hvis man ser bort fra regler, men vi havde faktisk interesse i, Audit Committeen 

syntes også det var vigtigt, at man ikke var for indspist.  

 

Mathias: Var det på grund af revisors uafhængighed? Eller var det fordi man godt kunne tænke sig 

at spille på flere heste? 

 

Regnskabsansvarlig 4: Jeg tror, at jeg vil sige at det var begge dele. Der er noget med 

uafhængighed som selvfølgelig er afgørende. Men der er også noget med, at holde revisorerne lidt 

til ilden. Det kan blive lidt for sat. Nu er i unge og man skal passe på det ikke bliver ligesom sådan 

et gammelt ægtepar. Altså hvor det hele, man behøver ikke engang at sige noget, man ved hvad 

den anden vil sige osv. Det er også en usund kultur. Så jeg vil ikke rigtig sige det er uafhængighed, 

det er mere et spørgsmål om, at det kan gro lidt for fast. Så vi var allerede rimelig på forkant, og 

det var nok, jeg kan ikke huske årstal, men det er i hvert fald mere end 5 år siden, at vi havde en 

principiel diskussion i Audit Committee og hvor man blev enige om, at man lavede en 50%-regel. 

Så man internt, det står i vores referat, men står ikke i noget charter eller noget andet. Men en 

50%-regel, altså maks. 50% rådgivning. Men med mulighed for dispensation. Det vil sige, og 

samtidig i øvrigt, både en 50%-regel plus en beløbsgrænse for enkelte rådgivningstyper. 

 

Mathias: Hvor meget er den på? Kan du huske det? 

 

Regnskabsansvarlig 4: For os er det, jeg tror det er 500.000 kr. Men i forhold til vores 

revisionshonorar på godt og vel 2 millioner, så er det ca. 1/4 af det samlede revisionshonorar på 

året.  

 

Mathias: Hvad gør det så hvis der kommer en ydelse på lad os sige 500.000 kr.? 

 

Regnskabsansvarlig 4: Så skal jeg tage fat i formanden for Audit Committee og få hans 

godkendelse på at vi må sætte det i gang. Så det etablerede vi for nogle år siden, sådan så at i 

starten af året, så går jeg til Audit Committee. Revisor kommer så med deres, det er revisionshus 

X der er vores husrevisor, med et bud på revisionshonoraret for året, for koncernen samlet. Det 

bliver ligesom forhandlet og godkendt der. Samtidig så får jeg sådan set den tilsvarende ramme, 

så hvis vi nu siger at revisionshonoraret for gruppen er 2 mio. så på det møde giver Audit 

Committee også mig, at jeg skal disponere indenfor de 2 mio. Så jeg må bruge revisor for 2 mio. 
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hvis vi ikke kan holde det af en eller anden grund, eller hvis vi har enkelte over 500.000 kr. så skal 

jeg, enten hvis der er et Audit Committee møde kan jeg bede om det der, men det er der ikke lige 

hver dag, så i praksis der vil det være noget med at lave en akkvisition hvor man skal bruge revisor 

til en rådgivningsydelse, så kan man ikke vente på det møde, så er jeg nødt til at tage fat i 

formanden for Audit Committee og få et go.  

 

Christina: Kan du der sige, at det er de her faktorer der bliver lagt vægt på, når de så skal sidde 

og godkende, eller er det sådan konkret vurdering fra ydelse til ydelse alt efter hvad det er? Det 

kunne godt være man sagde at man havde nogle faktorer man ligesom lagde vægt på for at man 

siger, at det er okay? 

 

Regnskabsansvarlig 4: Jeg kan sige hvilke argumenter, vi fører frem. Så ved jeg ikke lige 

hvordan de vægter. Men vi er ret tro mod det, at der er et princip der hedder 1:1. Hvis vi får en 

enkeltstående som er over det her beløb, så vil vi typisk nærmest også gå over den her grænse. 

Indtil nu har vi lagt os lidt under. Så hvis der kommer en enkelt stor transaktion, så kan man typisk 

ikke holde 1:1. Nej, det vi vil lægge vægt på, det er at, igen, det skal være enkeltstående. Så det er 

ikke noget der generelt gør os mere integrerede, afhængige, pot og pander og alt det der. Fordi vi 

laver en enkelt transaktion, eller fordi vi har en enkelt skattesag, som det også kunne være. Der 

bliver måske lagt sag an imod os i et eller andet land, så vil vi gerne bruge ekstern revisor meget til 

det. Det ændrer ikke det generelle setup. Det skal helst være enkeltstående, sådan så det ikke 

udfordre den generelle uafhængighed. Så det vil være noget af det. Det er ligesom en 

forudsætning, og det andet det er, at vi argumenterer for, at i det her tilfælde revisionshus X, har 

en større værdi for os end nogen andre.  

 

Mathias: Kan du nævne nogen eksempler på rådgivningsydelser, hvor det giver mening, at det er 

egen revisor? 

 

Regnskabsansvarlig 4: Ja, og det vil for eksempel være, og ikke nødvendigvis revisor, men skat, 

det er der… Har vi haft nogen andre? Nej, jeg tror det er mest dem. Der har været nogle enkelte 

med akkvisitioner. Men det er typisk, det er helt klart nogen der har viden om vores virksomhed. 

Det er helt afgørende. Eller vores processer, eller en historik. Især på akkvisition, så er det altid 

fremadrettet. På skat, af gode grunde, så er skat altid bagudrettet, og tit meget bagudrettet, fordi 

skattemyndighederne kommer mange år efter og diskuterer en eller anden beslutning som er 

truffet for mange år siden. Jeg vil sige, så er det helt naturligt, at man bruger nogen der ved 

hvordan vores forretning var på det tidspunkt og hvordan vores helt konkrete setup var i forhold til 

det her skat. Men det der også er sket, efter at vi fik den her grænse, det er, og det skal lige siges, 

at jeg har én gang bedt om det, omkring én transaktion. Men ellers så er det mit mål, at jeg ikke 

skal komme og bede om undtagelse. Vi har så under den ramme, begyndt at køre andre på. Jeg 

tror jeg startede med at sige, at vi var meget bundet op i forhold til husets revisor. Nu er vi kommet 

i en situation, hvor vi har vores revisor, som vi stadig bruger. Men vi er noget under 1:1 eller 50%, 

fordi at vi har kørt andre på. Så vi er begyndt at etablere med nogle andre, sådan 

rådgivningsmæssigt, primært på skat. Det er jo ud fra, igen for ikke at være alt for indskudt og 

måske fordi man ikke altid bare skal tage for givet at vi vælger dem til vores hovedrevisor. Men der 

er også en konkurrence om pris. Det at have flere. En ting er pris, det kan nogle gange kan være 

svær at gennemskue, men det afhænger også af hvad for nogle folk du får.  

 

Mathias: Altså kvaliteten af? 
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Regnskabsansvarlig 4: Ja, altså hvad er det for nogle folk du får. Der kan være en risiko for, at 

du bliver taget lidt for givet når man har været der et stykke tid. Så begynder det at være sådan 

lidt, når ja, det kan godt være på papiret, så er det en af de høje herre, en partner på et hvis 

niveau, men i praksis, så ryger alle opgaverne bare ned til en eller anden som sidder længere 

nede i systemet. Hvorimod når man kommer ud i lidt konkurrence, så er de meget mere fokuseret.  

 

Mathias: Så du vil faktisk sige, at det er normalt at man siger, at det er et andet revisionshus der 

skal foretage en eller anden rådgivningsydelse, på grund af jeres interne politik? 

 

Regnskabsansvarlig 4: Vi vil gerne gå længere, men vi er der, når vi snakker decideret 

rådgivning på, og det er primært skat, vi har faktisk også nogle få steder på akkvisitioner og 

samarbejdsaftaler og sådan nogle ting. Der er vi begyndt at bruge en eller flere andre. 

 

Christina: Jeg skulle også til at spørge, om det var flere man lagde ud til? 

 

Regnskabsansvarlig 4: Ja, men vi prøvede lidt, hvor vi prøvede at holde 3-4 revisionshuse i 

gang. Men da der var det, helt tilbage til hvor det både var Deloitte, EY, KPMG, PwC. Og så har vi, 

hvad kan man sige, prøvet og snævret os ind, så vi nu bruger revisionshus X som hovedrevisor, og 

vi bruger primært revisionshus Y. Men der kan være situationer hvor vi stadigvæk bruger de andre. 

Altså simpelthen enten fordi det helt specifikt har tilbudt en ydelse som de kan se de har 

kompetence i, eller fordi de har en viden om noget i et land, som de lige hører om. Det er igen det 

med, at det globale er vigtigt, fordi der er forskel på hvor stærke de enkelte huse er i de enkelte 

lande. Og nogen der har fundet en god model, til at man kan køre, så kan vi lige så godt afprøve 

den. Men vi prøver at begrænse det. Vi har ikke skiftet over, altså vi har selvfølgelig revisionsdelen 

og så er der den del af det, compliance, typiske lokale regnskaber plus skatte selvangivelser. Der 

er vi i sådan et vadested, men der kører vi stadig primært med revisionshus X, fordi det er tit meget 

linket op til revisionen. Det har noget effektivitet.  

 

Christina: Jeg tænker også, at det nogle gange er svært det der med, om det er en del af 

revisionen eller er det en særskilt ydelse for sig.  

 

Regnskabsansvarlig 4: Det er svært, og nogen steder, der kan du ikke. Det er kun på papiret du 

kan sætte en streg og sige, honoraret er delt op i x og y.  

 

Christina: Er der nogle rådgivningsydelser hvor I tænker, det her er vi i tvivl om, om det vil være 

okay at vores revisor gør det, bl.a. på grund af uafhængighed? 

 

Regnskabsansvarlig 4: Ja. Ja. Og det er den næste ting. Fordi indtil videre har vi kun snakket 

størrelse, honorarstørrelse og alt det her. Så er der de enkelte ydelser. Altså som jo ikke, for os har 

betydet noget i det store billede. Men det er ret konkret et problem, når man sidder med en revisor 

der har siddet og lavet noget i 10 år, i noget der for os er et lille land. Og så vender de tilbage, fordi 

der er kommet nye regler, og siger at nu må de ikke lave det mere. Den har vi haft et par stykker 

af. Vi havde det allerede for nogle år siden, hvor der også kom nogle opstramninger, men det er 

mange år siden. Nu er det kommet igen, og der har vi så haft, det har primært været på helt små 

enheder, hvor vi har haft den her pakkeløsning. Altså det er så småt for os, og det er enheder hvor 

vi nok ikke engang har en finansperson siddende, og så har vi haft en ekstern person til at gøre 

det. I nogle tilfælde har det så været revisionshus X, og nu kommer de og siger, at de ikke kan lave 

hele pakken. Der kan jeg godt sige, at vi er i et vadested lige nu, fordi vi er blevet ramt af 2 i år, 

hvor vi så må sige, når så må vi lige skifte. Vi kan ikke nå at lave en større analyse af det bedste 
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setup, fordi vi har sådan set aftalt revisionsdelen, som en del af koncernrevisionen. Vi kan ikke 

rigtige skippe på revisionssiden, fordi der skal vi have revisionshus X ud, det er en koncernrevision 

de har.  

 

Christina: Ved du hvad det er for typer af ydelser det er de siger fra på?  

 

Regnskabsansvarlig 4: Det har været lokalregnskab/selvangivelse. Altså det er jo forskelligt i 

lande, hvilke setup man har. Nogle gange så er det lokale regnskab reelt set også en 

selvangivelse. Det er den type opgaver.  

 

Christina: Så tænker jeg også, at nogle gange må det også svært, fordi f.eks. sådan en som EU-

forordningen, den må du jo lempe, og det har vi gjort i Danmark, og sagt at de her ydelser kan vi 

godt lave, men i England er det måske strammet. Så det må være svært at finde ud af? 

 

Regnskabsansvarlig 4: Vi har, det har i sikkert hørt om fra andre, men vi har jo en meget tæt 

koordinering med ekstern revisor omkring det her. Også når du siger det med de forskellige regler, 

og vi er ikke særlig interesserede i at følge med i det. Hverken lyst eller evne til, nødvendigvis. 

Altså vi har, og det gjorde vi så allerede, der i 2010-2011, der etablerede vi, vores interne system, 

omkring godkendelser. Revisor har også deres. Vi prøver så at koordinere, så har vi ligesom 2 

systemer der skal fange det. Vi skal altid fange det, inden det er for sent. Revisionshus X Danmark 

er lige så interesserede som vi er i, at vi ikke kommer til at overtræde det her. Hvor at nogle gange 

er der nogle lokale som er sådan lidt, for dem er det honorar, så hvis man lige kan omdefinere 

noget. Så vi har det, at hvis man skal bruge ekstern revisor til noget som helst, ud over det som 

ikke er den revision som der er fastlagt, så har vi en template man skal udfylde, hvor man skriver 

hvad beløbet er og så skriver hvad ydelsen er. Der er nogle kategorier, man skal også beskrive 

den og på hver enkelt skal jeg faktisk skrive under og godkende den, inden de må sætte den i 

gang. Nogle gange uddelegerer jeg til nogen, men det er faktisk tit at det kommer op til mig.  

 

Christina: Er det så fra alle enheder der skal rapportere?  

 

Regnskabsansvarlig 4: Det er alle enheder, ja. Et godt eksempel som vi havde tidligere år, 2017, 

var at der er nogle nye regler omkring momsindberetninger i en del lande. Men det er noget som 

bliver rullet ud i de fleste lande. Det kom til Spanien med 60 dages varsel, så skulle man levere 

daglige informationer, alle transaktioner skulle sendes i et bestemt format til myndighederne, for så 

kunne de sidde og køre en masse data frem og tilbage. Det var vores systemer ikke gearet til som 

sådan og det er faktisk en, som er et godt eksempel, hvor at lokalt, så snakkede vores folk med 

ekstern revisor, hvor revisor faktisk havde nogle ideer, de ville gerne hjælpe med det her. De 

sender så en request i revisionshus X’s system, men jeg var i tvivl. Revisionshus X i Danmark var i 

tvivl. Vi skriver frem og tilbage, og til sidst siger jeg så bare, at I må vurdere det. Jeg lægger mig op 

ad det. Men og jeg tror det var 60 dage vi havde til at implementere, og det er meget kort tid. Jeg 

tror at i hvert fald de første 20-25 dage af de 60 dage, gik med at få afklaret, om revisionshus X 

overhovedet måtte påtage sig opgaven. Det var sådan nogle daglige reminders vi fik, altså sker 

der snart noget? Kan vi få en afklaring? Og revisor skulle tilbage i deres specielle udvalg som 

skulle vurdere det her, fordi det var helt nyt. Det her var jo ikke noget som man havde gjort før. Så 

det er bare for at sige, at der er nogle praktiske udfordringer med det også, og det er ikke altid 

særligt operationelt. Det endte så med her, at vi fik et go, der var dog en lille del af det man skulle 

skære ud til andre. Men det var faktisk den her med, at en ting er at der kan være en spansk 

implementering, men der er også en dansk. Så reelt set, skal vi jo nærmest være dobbelt garderet. 

Fordi vi skal egentlig, som dansk selskab, som dansk koncern, vi skal følge den danske 
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fortolkning. Men hvis den lokale er strengere, så skal vi som sådan også følge den. Det er derfor at 

det tog tid, fordi alle vil helst være på den sikre side. Men operationelt kan det være svært. Min 

personlige holdning lige på den sag var, at hvis det skete igen, helt det samme, så vil jeg første 

dag sige til dem få lige et tilbud hos nogle andre om det samme, glem revisionshus X. Fordi så er 

vi ude af det der. Det var jo helt grotest hvor meget tid vi brugte. Groft sagt, så stod der nogle 

revisorer og trippede på den ene side. Vi havde nogle IT-folk som stod og trippede, de skulle 

snakke sammen. Vi havde vores finansfolk, og alle de der sad og trippede, og vi kunne bare se 

den deadline, som hed 1. juni den kom tættere og tættere på. Det var et eksempel på, at den 

usikkerhed der var, gjorde at man i dag bare ville gøre det sikre.  

 

Mathias: Er det på grund af de nye regler fra EU-forordningen, som har gjort at man tager mere 

stilling til rådgivningsydelser, eller ville du have gjort det uanset hvad?  

 

Regnskabsansvarlig 4: Ej der ville jeg sige de nye regler, i hvert fald der hvor vi er lige nu. Hvis 

det har kørt i 5 år, men så længe at man kan bruge lang tid, også hos de klogeste hoveder inden 

for det her, om noget er indenfor eller udenfor hegnet, så er det ikke nogen hensigtsmæssig 

situation.  

 

Christina: Så sådan noget som f.eks. at skatterådgivning er så undtaget i Danmark, så det må 

revisor gerne. Men hvad er skatterådgivning? Altså sådan nogle ting gør, at man bliver lidt i tvivl 

om hvad man kan gøre og ikke gøre? 

 

Regnskabsansvarlig 4: Nu håber jeg også jeg fik sagt, at jeg ikke tror, at der er ret mange, 

bortset fra de her enkelte sager. Det er sjældent, at vi træffer en beslutning alene på baggrund af 

sådan et regelsæt. Men det spiller ind, så når man både har det, men samtidig også kan få en 

bedre konkurrencesituation, så de 2 ting lagt sammen. Det har været medvirkende til, som sagt at 

vi også er begyndt at bruge andre på skatterådgivning. Det vi overvejer, arbejder lidt på nu, det er 

om vi så på hele den her compliance side, skal skifte helt, fordi vi stadigvæk har ekstern revisor 

rundt omkring. Der er så for os, en kompleksitet, i det her. Jeg ved ikke om xx har nævnt det, at vi i 

xx er ejet af xx. 

 

Mathias: Det har han nævnt, i hvert fald det med strukturen.  

 

Regnskabsansvarlig 4: Men i princippet kunne man godt have forskellige revisorer, men i praksis, 

ligesom jeg heller ikke vil have for mange revisorer i xx-koncernen, så vil de heller ikke have.  

 

Christina: Også fordi at de jo har hver deres, så hvis du har en forskellige på hver, så er det svært 

at skulle snakke sammen.  

 

Regnskabsansvarlig 4: Det er svært, ja netop. Så i et eller andet omfang, så skal vi koordinere 

hele tiden med de andre. Der er en gruppe der kigger på det. Men det betyder også, at når vi så 

skal sige, lige nu har vi revisionshus X som hovedrevisor, det kan være vi kommer til at skifte på et 

tidspunkt. Men hvis nu, lad os tage eksemplet, at vi om et par år vælger at revisionshus X i hele 

gruppen skal skiftes ud med revisionshus Y, så kan jeg få den udfordring, at alt det jeg har 

opbygget med revisionshus Y i forhold til rådgivningen de sidste 2 år, og det er ikke noget man 

bare skifter ud, man bygger relationer op og viden. Det er en investering for os hver gang. Så kan 

jeg komme i problemer med dem, så skal jeg til at skifte.  

 

Mathias: Så det er både et samspil imellem at man er glad for sin revisor, men man vil også gerne 
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have rådgivning andre steder, men hvis de så har været med til at rådgive om noget, så kan man 

ikke vælge dem som revisor. 

 

Regnskabsansvarlig 4: Det giver nogle problemer i forhold til revisorskiftet.  

 

Christina: Ja der tænker jeg også, der er jo også kommet regler nu. 

 

Mathias: Ja med firmarotation og udbud hvert 10. år.  

 

Regnskabsansvarlig 4: Lige præcis, så på den måde er der noget ekstra kompleksitet.  

 

Christina: Også fordi, at så mange har vi ikke i Danmark, af de store i hvert fald.  

 

Regnskabsansvarlig 4: Og det var det jeg ville frem til. I den situation er det sådan, at som 

eksempel xx har, også revisionshus X som revisor, men har en outsourcing aftaler i forhold til 

lokale regnskaber, så bruger de EY. Vi har bevæget os i den retning at vi har revisionshus X som 

revisor, vi har lagt en del rådgivning over på revisionshus Y. Jeg kan faktisk ikke huske hvad xx har 

gjort. Men kommer vi i en situation hvor vi skal have vores i udbud for hele koncernen, så sidder vi 

og siger: ”Okay hvis vi ikke kan vælge revisionshus Y, så skal vi lave noget, eller også skal vi 

vælge revisionshus Z, og så skal de andre lave noget, så får de et problem med xx”. Så lige 

pludselig, i teorien er det her regelsæt med rotationen og uafhængighed rigtig godt. Men når man 

reelt set går ind i en meget begrænset butik, hvor der kun er 3, eller 4, og jeg tror hvis man kigger i 

Danmark, så ved jeg ikke om der er mere end 3, på i hvert fald revisionsdelen. KPMG vil sige 

noget andet. Så er det altså svært at sige, at vi vil have en masse konkurrence, men vi handler i en 

meget lille butik. Så der er et eller andet der, som ikke hænger sammen.  

 

Christina: Det gør måske, at man skal tænke lidt mere strategisk over hvad man vælger. 

 

Regnskabsansvarlig 4: Ja. 

 

Mathias: Du har måske svaret på det, men er det rådgivning kontra revisionshonorar der giver, 

hvad man planlægger ud fra? I forhold til det med at du har revisionshus X som er hovedrevisor, 

dem vil I gerne have rådgivning fra, der er noget uafhængighed som gør at man vælger rådgivning 

et andet sted fra. I forhold til det med, at revisionsopgaven skal i udbud eller i firmarotation, er det 

revisionen der er vigtig i forhold til planlægning af hvem der gør hvad, eller er det rådgivningen? 

Kan man sige det sådan? Altså sådan lidt, er det revisionen der måske er lidt en standardopgave, 

det er sådan set underordnet om det er EY, PwC eller Deloitte, hvor at det er rådgivningen der er 

mere specielt, der vil man have noget kvalitet og noget specialiseret rådgivning. Og det er det der 

gør hvor revisionsopgaven ender henne? Jeg ved ikke om du kan følge mig? 

 

Regnskabsansvarlig 4: Altså vi har jo ikke haft det i udbud, så jeg kan ikke sige hvad der vil være 

det endelige kriterie. Men jeg tror, at det vil være en kombination. Det vil sige, at jeg tror faktisk 

man er nødt til at tænke det andet ind, altså rådgivningssiden ind. Selvom at vi laver et udbud på 

revisionen, hvilket i princippet slet ikke burde have noget med det at gøre. Men på grund af de her 

regler, så vil det være sådan, at vi gør det. Især tror jeg, hvis vi var en stand-alone virksomhed. Ej 

jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror det bliver en så stor proces, at man vil ikke kunne tage alle de 

hensyn, fordi der er ikke nogen evident løsning på det. Men havde det været i en situation, hvor vi 

var stand-alone og vi bevægede os over mod revisionshus Y og etablerede en masse ting i forhold 

til rådgivning med dem, så havde vi nok skelet mere til det og sagt, ja okay, så havde vi nok ikke 
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taget dem til revision. Det at skifte revisor, er en stor opgave, også for vores egen organisation. Du 

starter jo forfra med alt. Nu bliver det nok sådan, at det for os bliver en del af noget større, altså vi 

ved at der vil være nogen der får de her udfordringer. Spørgsmålet er bare hvem der skal have 

dem. Jeg har i øvrigt, jeg ved ikke om det er relevant her, men vi har jo også prøvet at snakke lidt 

med revisionshusene om, hvor de ser det her, og det er stadigvæk lidt uklart for mig i hvert fald. 

Altså jeg vil jo tænke, at de på et eller andet tidspunkt, så må de jo også sige, at det der revision er 

standardydelse, og lavpris og alt det der. Men det betyder stadigvæk rigtig meget at få de der 

revisionskunder. Det er i hvert fald vores fornemmelse.  

 

Christina: Det ved jeg heller ikke om det her, fordi så hører der måske lidt andet med også. 

 

Regnskabsansvarlig 4: Ja, altså der kommer lidt andet med. Og jeg tror i også høre ind imellem, 

enten direkte eller indirekte, at det at få en revision, altså komme ind som revisor, det giver en 

adgang til beslutningstager. Altså du sidder lige pludselig med til bestyrelsesmøder hvor du skal 

fremlægge osv. Hvorimod rådgivning der er virksomheden altid i førersædet. Vi beder dem om at 

gøre et eller andet rådgivning, og det er os der styrer det. Vi bruger dem kun når vi har behov for 

dem på et område. På revisionen har revisor en legal adgang til at komme ind. De kan sige at vil 

være med til hvert enkelt bestyrelsesmøde, sidder i Audit Committee, eller kommer med der. 

Dermed adgang og kan sidde og promovere deres ydelser, og hvad der nu ellers er. Det er forkert 

sagt måske at promovere ydelser, men måske også at skabe sig et navn. 

 

Mathias: Jamen, et kendskab til virksomheden og sige, jamen det kan vi da lave, jeg har en god 

ide her. 

 

Regnskabsansvarlig 4: Et kendskab, men også en tillid. Altså hvis jeg skal have en rådgiver til 

noget, så er der også et tillidsforhold. Så hvis det er en man har set er ret god på revisionen, så 

giver det et eller andet.  

 

Christina: Det er vi trygge ved at gøre, ja.  

 

Regnskabsansvarlig 4: Ja. Og især når man kommer op i et hierarki. Det betyder ikke 

nødvendigvis meget for mig, fordi jeg tror godt jeg kan håndtere det. Men øverste direktion eller 

Audit Committee eller en bestyrelse, vil næsten altid gerne have nogen at kigge på, og kigge 

nogen i øjnene. Når ja, men ham der, ham har vi haft i mange år, ham kan vi godt have tillid til. 

Hvis han siger det, og vi kan i øvrigt også holde ham til ansvar for det. Det er det andet aspekt i det 

og det glemte jeg at sige før. Det har faktisk nogle gange været et argument for, at bruge revisor, 

vores husrevisor. Ud over det her med kendskab, men det har også været, at hvis vi tager dem 

med ind på en opgave, så påtager de sig også et ansvar for at det bliver løst, og ikke kan stille sig 

ud bagefter. Verden er ikke sort og hvid, der er masser af ting. Så hvis man har en akkvisition hvor 

vi går ind og laver en masse, due diligence og vil gerne købe en virksomhed, vi laver tingene, men 

typisk så clearer vi det af og får rådgivning fra ekstern revisor. Det kan være en købsprisallokering, 

værdiansættelse, goodwill, hvad det nu ellers kan være. Så laver vi selve transaktionen, og får alt 

den information afspejlet i de værdiansættelser der er. Så kan ekstern revisor når året er omme, og 

der skal laves endelig revision, så kan de ikke sige, nu sidder de og stiller alle mulige kritiske 

spørgsmål til værdiansættelsen, fordi at de var med i den. Hvorimod hvis vi brugte nogle andre, så 

er det det de gør. Så sidder de, og i øvrigt, vi har eksempler på, at når den kommer, så er de jo 

bare ekstra kritiske, fordi de vil gerne finde et eller andet. De vil gerne bore i et eller andet. Når ja, i 

har brugt en forkert rentesats og hvad ved jeg. De skal bare vise, fordi der er lidt konkurrence.  
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Mathias: Så på den ene side, kan man godt argumentere for, at revisionen er med til at styrer 

hvem der rådgiver, og omvendt, så bliver rådgivning også påvirket af hvem der er på revisionen.  

 

Regnskabsansvarlig 4: Du har fuldstændig ret.  

 

Christina: Ja, men den er meget god den der pointe med, at har du dem til rådgivning, så kan du 

på en anden måde drage dem til ansvar på, i forhold til revisionen.  

 

Regnskabsansvarlig 4: Der er jo også den der konkurrence hele tiden. Vi har faktisk også haft et 

par situationer i vores Audit Committee, hvor vi kører nogle projekter. Det er typisk inden for skat, 

rådgivning, muligheder for optimering, hvor vi så får noget rådgivning fra nogle andre end vores 

revisorer. Og så når noget kommer op i Audit Committee, og revisionshus X så sidder der og stiller 

kritiske spørgsmål, og her prøver de sådan set også nogle gange, at lure hinanden af. Det er 

måske forkert sagt, men det er sådan lidt i nogle situationer, hvor vi har måtte love, at når vi 

snakker rådgivning med nogen, at der er grænser for hvad vi må give til ekstern revisor. 

Selvfølgelig hvis det er noget der skal revideres, så er de nødt til det. Men der er en masse som 

bliver lavet, som ikke bliver til noget. Så derfor har vi også nogle gange sagt, at det er noget internt 

hos os, altså hvorimod, at hvis det havde været vores revisor, så havde vi bare fuldstændig været 

åben overfor alle. F.eks. havde vi sagt: ”Det er de her planer. Der er 4 muligheder det er kun 1 der 

bliver til noget, så vi kan bare være åben.” Nu er det lidt mere et lukket rum. 

 

Christina: Lidt mere skarpt, og det er jo nok også fordi der kommer den der adskillelse imellem 

rådgivning og revision.  

 

Regnskabsansvarlig 4: Og det kan vi tydelig se, de sidder og kæmper.  

 

Christina: Og det er jo også det, det er en vare og en ydelse ligesom alt andet, så der er 

konkurrence.  

 

Regnskabsansvarlig 4: Det er konsekvensen af, at man bruger flere. De vil også gerne på den 

måde vise, at de er lidt bedre, så det bliver lidt sådan noget bedrevidenhed. Vi har haft et par 

eksempler med værdiansættelse for nogle år siden, nogle gange kan det godt være ret komplekse. 

De store har de her værdiansættelsesafdelinger. For os koster det relativt meget at lave en 

værdiansættelse. Så havde vi revisionshus Y til at lave en, og når det så blev gennemført, så 

kommer ekstern revisor. Revisorerne kigger nærmest ikke engang på den, de sender den bare 

direkte op til deres værdiansættelsesafdeling. Der går der altså virkelig studiekreds i den. Så er det 

alle mulige ting som bliver udfordret, hver eneste lille detalje. Det er ikke bare hvad det er for en 

WACC det er, det er hvad det er for nogle elementer der er taget ind i den. Det er så langt fra 

virkeligheden, at man tænker de lige nogle gange skal ud og se dagslys. Jeg fornemmede bare, at 

det var et spørgsmål om, at hvis de selv havde lavet den, så havde de nok ikke taget så meget 

holdning. Det var fordi de var fra den anden side af gaden. Så kan man lige finde en fodfejl der. 

Det er ikke det der afgøre noget, men det er bare et lille element i det som i kan tage med. Jeg vil 

bare sige, at det at det her sker, er jo sådan set, set fra offentlighedens side kun godt. Der er 

nogen der har lavet en værdiansættelse og nogen som udfordrer den ned til den mindste detalje. 

Det som sådan fint nok. Det er bare relativt dyrt for os, fordi det er ikke effektivt, at skulle have 2 

værdiansættelsesafdelinger til at lave den samme.  

 

Christina: Jeg ved ikke om vi har været inde på det, men er der specifikke ydelser hvor dem kan 

du sige, at det må vores revisor, ekstern revisor nu aldrig rådgive om. Det har vi altid nogle andre 
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til? 

 

Regnskabsansvarlig 4: Nej rådgivning? Nej. ikke sådan.  

 

Christina: Det er i forhold til hvad det lige er der kommer ind til dig, hvad du skal godkende i den 

konkrete situation? 

 

Regnskabsansvarlig 4: Nej, det har vi ikke nogen generel politik om. Vi har kun det generelle om 

nogle retningslinjer vi skal følge. Vi har den her relation på honorarstørrelse, så har vi specifikke 

ting de ikke må lave. Men det er typisk sådan noget udførende. Vi er heller ikke større som 

koncern, at så meget kommer der heller ikke.  

 

Mathias: Så skulle det være uafhængigheden, om man gør andet for at forholde sig til revisors 

uafhængighed? 

 

Christina: Ja du tænker om der er noget anderledes med revisors uafhængighed i forhold til 

rådgivningsydelser, kontra hvis det var revision, eller om det var det samme? 

 

Mathias: Måske mere, altså selvfølgelig tager man indirekte stilling til revisors uafhængighed når 

man går ned og vurdere, om den her ydelse er noget hvor revisor tager beslutning eller ej. Men er 

der andet, hvor man går ind og vurderer revisors uafhængighed?  

 

Regnskabsansvarlig 4: I forbindelse med revisionsplanen. Den måde vi har vores årshjul på for 

Audit Committee er, at vi i starten af året, så kommer revisorerne med en plan, for hvordan de vil 

revidere hvilke risikoområder der er, hvad er det for en sammensætning de har. Der indgår der en 

række elementer i den plan, som de fremlægger for Audit Committee. En af dem vedrører 

uafhængighed, hvor de sådan prøver, det er sådan lidt standard, men de prøver at se på, hvorfor 

de er uafhængige. Der er selvfølgelig det med ydelser, men der er også nogle gange, så 

fremhæver de, hvis de har fået ny partner på. Jeg ved ikke om det er uafhængighed, men det er i 

hvert fald nogle gange, at så ser man lidt anderledes på det hvis man kommer ind som ny. Så de 

skal ligesom retfærdiggøre for os, at de er uafhængige. Jeg ved at vores Audit Committee er 

opmærksomme på det. De ligger en vægt på det. Det er også derfor de lavede det her før der var 

nogle regler for det. Altså set som Audit Committee, som bestyrelsesmedlem der skriver under på 

regnskab, der skal de også have en fornemmelse af, at det ikke bliver for indspist.  

 

Christina: Ja så de stiller krav til det. Det er ikke bare sådan så de siger, at nu har revisor sagt, at 

han er uafhængig, så er det også det vi antager.  

 

Regnskabsansvarlig 4: Nej de stiller nogen spørgsmål, og hvad gør de, og også lidt til processen 

for revisionen. Der er jeg så ikke Audit Committee, jeg er jo den der aflægger. Men det er en 

balance imellem, at jeg jo helst vil fremlægge for min Audit Committee, noget hvor de bare kan 

sige, at det ser fint ud. I praksis er det sådan, at alle væsentlige diskussioner, er jo taget mellem 

mig og revisorerne før de tager stilling. Men der er også et hensyn. Det er at det ikke må være alt 

for meget et skue, altså bare sådan en scene. Fordi de skal også fornemme lidt, at der lidt 

udfordringer hele vejen rundt. Det er der også. Men det er i hvert fald en af de ting jeg har lært, at 

vi skal også demonstrer en uafhængighed. Vi skal helst ikke være fuldstændig uafhængig, men en 

gang imellem skal vi også udfordre, og måske er vi faktisk lidt uenige. Men vi er bare enige om at 

være uenige.  
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Mathias: Jeg ved ikke om du ved det her, men der er alt det her med bestyrelsesansvar, og noget 

af det nye er også at revisionsudvalgsmedlemmerne kan blive indbragt for revisornævnet. Altså de 

har også et disciplinæransvar nu. Føler du, eller ved du om det er noget der påvirker dem i deres 

arbejde som revisionsudvalgsmedlem, eller er det ikke noget man tænker mere over, fordi det ikke 

er anderledes end det ansvar de i forvejen har? 

 

Regnskabsansvarlig 4: Nej. Jeg vil sige, at den måde vi har et revisionsudvalg på, der er det slet 

ikke noget der er relevant. Det er i hvert fald min vurdering. Man kan diskutere om, jo 

revisionsudvalg kan være en god ide, men for en virksomhed som xx, der prøver vi jo at det er 

relevant, men det er ikke det samme som en kæmpestor virksomhed med 100 datterselskaber 

langt ud til yderste led. Jeg ved ikke om jeg må sige det, men det gør jeg alligevel. Det er jo 

primært et spørgsmål om, at flytte noget praktisk arbejde væk fra bestyrelsen. Så der er noget 

effektivitet i det. De siger også hele tiden at, når jamen vi skal jo tage stilling til det i bestyrelsen 

igen. Så det der med selvstændigt ansvar, det føler jeg ikke rigtigt. Altså de har et ansvar over for 

bestyrelsen, men det er mere et legalt. Det er mere for, hvis nu de siger, at fordi de ligger frem på 

bestyrelsen at vi har gennemgået det her i revisionsudvalget, og vi anbefaler det og det. Men det 

er ikke et legalt ansvar, fordi der er samme ansvar. Selvom man bare sidder og nikker til det de 

siger. Og igen, vi er simple. Jeg vil sige, at det vi kan se, at det er det også for vores 

revisionsudvalg. De gør selvfølgelig hvad de skal med compliance og de her ting. Men igen, det er 

så simpelt, så det er ikke det de interesserer sig så meget for. Vi bruger meget mere tid på nu, 

risici, altså generelt risk-management i forhold til IT-sikkerhed, fraud, interne kontroller. Det er den 

del hvor de begynder at være interesserede. Det er det med at drive virksomheden. Hvor imod om 

vi har værdiansat på den ene eller anden måde, eller implementeret IFRS på den rigtige måde, det 

er ekspeditionssager. Det andet, det er der hvor man kan flytte noget. Det er også tilbage til, at 

revisionen. Det er sådan lidt en standardydelse. Det er noget man tager for givet, at det er der styr 

på. Så derfor kigger revisorerne og jeg, når vi går ind til Audit Committee, at vi har alle de og de 

ting, vi har de og de estimater, og så nikker vi begge to, og så sidder de, når ja, kan vi snart 

komme videre til noget vi kan diskutere. Fordi det er udramatisk med den virksomhed vi har. Det 

behøver det ikke være i andre.  

 

Christina: Er det sådan så du tænker, at efter de der regler er kommet til begrænsning af 

rådgivningsydelser, at så laver du nogle andre inputs til revisionsudvalget? 

 

Regnskabsansvarlig 4: Nej, ikke på grund af reglerne, fordi vi i forvejen havde interne politikker.  

 

Christina: Er det sådan noget med, at I har haft de og de ydelser? 

 

Regnskabsansvarlig 4: Det er godt du spørger. En ting er årshjulet. Jeg får ligesom et mandat, 

eller en ramme for starten af året. Hvis den ikke bliver udvidet eller noget andet, så når året er 

omme laver vi en opgørelse over, hvad det er vi har brugt, altså selvfølgelig ikke ned på hver 

enkelt detalje. Men lidt i nogle kategorier. Det stemmer til det der står i årsrapporten, men lidt mere 

detaljeret. Vi kan hele tiden dykke ned på det. Vi har vores interne systemer, hvor vi får den her 

proces med intern godkendelse. Vi har i vores kontoplan lavet sådan så revisor fee, hvis vi bruger 

ekstern revisor, så skal de ramme på nogle specielle konti. Så der er en controller der sidder når 

året er omme, og opgør det. Det der faktisk lidt kan være en udfordring, en praktisk udfordring, 

man kan godt have en rådgivningsopgave som ikke følger kalenderåret. Revisionen følger 

regnskabsåret. Men man kan godt have et projekt, lad os bare sige skatterevision der kører skævt, 

og man kan ikke altid lige forudsige, at nu skal vi bruge 400.000kr. til rådgivning til at hjælpe os 

med at køre skattesag, og at den kommer til at køre fra oktober til marts. Men praktisk er det ikke 
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altid så nemt, fordi lige pludselig kan vi komme i en situation hvor vi kommer til at overskride. Så 

der er noget praktik i det her, at bare at styre det, er man nødt til at have en proces på. Så man 

hele tiden holder øje med det, hvad er der bogført osv.  

 

Mathias: Jeg tror også sådan noget som transfer pricing kan trække i lange drag.  

 

Regnskabsansvarlig 4: Ja, det er typisk det. Næsten alle vores skatteudfordringer er relateret til 

transfer pricing.  

 

Christina: Har i en anden revisor på der?  

 

Regnskabsansvarlig 4: Altså på rådgivning om Transfer Pricing, der bruger vi ikke ekstern 

revisor.  

 

Christina: Det er nemlig også en, hvor jeg selv ville sige at den var svær. 

 

Regnskabsansvarlig 4: Ja. Men det er det der igen, hvis man er i tvivl, så vælger man en anden. 

Men der er sager, som jeg startede med at sige, fordi man går tilbage, så er det i hvert fald, fordi vi 

kan godt skifte fremadrettet, men vi kan ikke skifte historikken ud. Vi sidder og blander med nogle 

sager, hvor jeg er nøglekilden her, fordi jeg har været her så længe. Så er der nogen der kan 

huske fra 8 år siden, hvor vi havde et møde med nogle myndigheder, hvad aftalte vi der? Så er der 

heldigvis også en fra revisionshus X som kan huske den historik, og arbejdspapir hvor man kan 

læse det. Så der er man lidt afhængig af det. Et eksempel, som er meningen i alt det her, det er 

også lidt, at vi faktisk har nogle sager, eller ikke sager, nogle diskussioner med nogle 

myndigheder, hvor på grund af transfer pricing, der er altid mindst 2 lande. På grund af historikken, 

så har vi det med at vi bruger revisionshus Y på den ene side og revisionshus X på den anden. Det 

var derfor vi startede. Det er lidt noget rod. Historisk har vi altid brugt revisionshus X, så kunne jeg 

kigge på en eller anden partner og sige, ved du hvad, i må finde ud af det. Jeg gider slet ikke, hver 

gang der er noget i forhold til rådgivning, og den ene rådgiver siger det skal være sådan og den 

anden siger sådan. Ved i hvad, det må i finder ud af. Så derfor får vi lidt den her med, at 

revisionshus Y siger at i det der land, der er der ikke noget at gøre, der skal vi gøre sådan og 

sådan. Så flytter man problemet til det andet land, så siger revisionshus X, det er ikke rigtigt. Hvor 

sidder vi så? Det er også derfor vi spørger, det er fordi der er behov for noget vurdering. Altså alt 

det der står i lovgivningen, det kan vi næsten selv læse.  

 

Christina: Den der interne godkendelsesprocedure du har, det er ikke sådan så vi kan få en kopi 

af det? Det er bare for at se hvad man ligger vægt på. 

 

Regnskabsansvarlig 4: Det er en meget simpel template vi har. Det er bare sådan hvor man skal 

krydse af. Men så er der et tekstfelt hvor de skal beskrive ydelsen, og det er altid det jeg ligger 

vægt på.  

 

Christina: Men er det sådan så i har fået noget fra ekstern revisor, at de og de ydelser laver de 

ikke fremadrettet osv.?  

 

Regnskabsansvarlig 4: Ja, det er kun på specifikke ting. f.eks. i de lande med pakkeløsning, hvor 

at vi lige pludselig får en henvendelse fra dem, det er faktisk tit fra vores lokale folk, hvor de siger 

at revisionshus X har lige ringet og sagt det kan de ikke lave mere, hvad gør vi nu?  
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Mathias: Så det er ikke fordi de har sendt sådan en et generelt brev ud med deres politik? Det er 

mere sådan løbende at man tager stilling.  

 

Regnskabsansvarlig 4: Nej, det har vi haft hele tiden. Vi har en intern politik hvor processen er 

beskrevet med indrapportering, du må ikke engagere dig med ekstern revisor før jeg har godkendt. 

I bilag til den her template. I den er der så også defineret ting man ikke må. Men det er bare afskrift 

af loven. Det giver ikke ret meget. Det er derfor jeg siger, at vi er ikke større. De der 

tvivlsspørgsmål, der er måske kun 5 tvivlsspørgsmål om året.  

 

Mathias: I havde ikke templaten før?  

 

Regnskabsansvarlig 4: Jo.  

 

Mathias: Det er rigtigt, det var den i lavede i 2010-2011. 

 

Regnskabsansvarlig 4: Altså igen, EU-forordningen ligger som sådan ikke ret mange 

begrænsninger på i forvejen, fordi vi i forvejen have interne regler. Men ellers er den sådan set 

bare en lighed med det vi gjorde i forvejen.  

 

Mathias: I er faktisk ikke de eneste, det er faktisk lidt en tendens, at man i forvejen har 

implementeret en intern proxy og godkendelsespolitikker.  

 

Christina: Så på den måde bliver man ikke ramt så hårdt af reglerne. Men det er også derfor det 

er spændende at komme ud at høre, fordi når man lige læser loven, så kan man godt lidt tænke, 

hold da op. Det må få en kæmpe betydning.  

 

Regnskabsansvarlig 4: Ja. Der var dokumentet. Det er bare, at man skal sige hvad det er for 

noget, hvad er det for en enhed. Så skriver folk typisk hvad det er for noget rådgivning. Så kigger vi 

på det. Nogle gange skriver vi meget. Her er vi f.eks. helt nede på 2.000 euro, som ikke er meget. 

Det er så den jeg har fået. Det er en ret formaliseret proces. Vi har tænkt på, om vi skal have lagt 

det her i noget web, så den automatisk kommer. Ja. Men den lavede vi for 5-6 år siden. Så den 

kørte vi bare videre med. Men hvor mange får vi af dem her, 20-25 om året. 

 

Christina: Og det var alle beløbsstørrelser? 

 

Regnskabsansvarlig 4: Ja.  

 

Mathias: Det er også lige præcis de 3. kategorier du har i årsrapporten? 

 

Regnskabsansvarlig 4: Ja. 

 

Christina: Nu er I ikke på så mange enheder, som nogen af de endnu større. Men det må stadig 

være svært at holde styr på hvem der har fået hvad og hvornår er det en ydelse. 

 

Regnskabsansvarlig 4: Ja. Det er en god pointe. En sidste ting jeg vil sige, det er at jeg gør 

meget ud af, og det er ikke kun på uafhængighed, det er helt generelt i forhold til at styre 

omkostninger, altså stort set når du ringer op til en rådgiver, en revisor eller en anden. Altså afstem 

lige forventningerne. Er det her bare lige noget småt, eller hvornår er det, når du ringer op, hvornår 

begynder takometeret at tigge. Det er svært når man går fra at være husrevisor, trusted advicer, 
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hvor det er lidt mere forretningsmæssigt mellemværende. Vi er der ikke endnu, men vi har 

tankerne om, at vi skal have koblet det sammen med en slags intern ordre. Jeg har engang 

tidligere været mange år i xx, som jeg nævnte. Og der havde vi det med, at man til sin husrevisor, 

ikke for at det var et tilbud, det er bare et spørgsmål om et estimat. De skal lige bruge et par timer 

på det her. Koster det 10.000 kr. forventet eller hvor meget? Det er vigtigt at vores tax-director og 

andre, de gør det hele tiden på mail. Hvor at jeg så siger, afstem lige forventninger. Så har vi en 

aftale, det er primært revisionshus Y, og også revisionshus X, at hvis man har indikeret først, at 

den her forespørgsel kommer til at koste det og det, så er det deres ansvar, og vende tilbage, hvis 

det ikke kan holdes. Det er der ofte og det kan der være gode grunde til. Hvis de ikke gør det, så 

har vi en forståelse om, at det er ikke godt. Vi har eksempler hvor, at en på noget som vi har bedt 

om, har sagt at det kostede 25.000-30.000kr. Det trak nok ud. Men i vores forventninger, så var det 

nok 50.000kr. Så kommer de og siger det kostede 95.000kr. Sidst sagde de 25.000-30.000kr. Det 

var ikke så godt, men det var jo klart, at vi har en aftale om det her. Der ender det bare med, at 

den æder de, for at sige, når ja, sådan var det. Vi er ret hårde, fordi hvis vi ikke gør det, så kan vi 

ikke styre det. Hvis de havde kommet tilbage og sagt det kostede 70.000, så havde det været fint. 

Det der forecast, at man har en aftale, fordi man kan ikke have det der med, at f.eks. håndværkere, 

det der med at man får en regning med x-antal timer gange en pris. Det er fuldstændig lige meget, 

jeg skal have en pris up-front. Fordi på det tidspunkt kan jeg gå ud til en anden. Men når han først 

har udført opgaven, så kan han sige de timer han har brugt.  

 

Mathias: Er det for at holde rådgiver i hanke eller er det også for at sammenligne med andre? 

 

Regnskabsansvarlig 4: Det er begge dele. Det er et spørgsmål om, at de der 

rådgivningsopgaver, selv rådgivning på højeste niveau, sammenligner jeg med en elektriker. Men 

som sådan for mig, så er det at sammenligne med en elektriker. Jeg vil næsten sige, at jeg bedre 

kan vurdere det rådgiver laver, end det en elektriker laver. Så bare husk fra en kundens side, både 

i forhold til konkurrence, men også uafhængighed. Vi kan ikke lige pludselig have, at vores ramme 

bliver sprunget, og jeg kan ikke gå til Audit Committee og sige, at det løb over. Okay?  

 

Mathias: Et hurtigt sidste spørgsmål. Men føler du, at revisors uafhængighed er blevet bedre i 

forbindelse med den nye EU-forordning?  

 

Regnskabsansvarlig 4: For os, ingen forskel. De få ændringer det har betydet for os, nemlig de 

her få lande, der er det fuldstændig lige gyldigt.  

 

Christina: Jamen vi skal ikke tage mere af din tid. 

 

Mathias: Nej det var meget givende. 
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Bilag 34: Transskribering af interview, Revisor 1 

Interview foretaget: onsdag d. 3. januar 2018.  

 

Revisor 1: Og hvor langt er I, og hvornår er I færdige?  

 

Christina: Vi er færdige til maj.  

 

Revisor 1: Så det er lige den afsluttende opgave.  

 

Christina: Ja, nu er det den afsluttende opgave der går i gang.  

 

Mathias: Ja, vi mangler svar på 2 eksaminer fra 3. semester, men ellers så er vi ved at være 

igennem. Så vi går og venter på de kommer ind.  

 

Revisor 1: Ja, det bliver dejligt.  

 

Christina: Ja, det bliver rart at få det afsluttet. Så nu er vi gået i gang med opgaven, som handler 

omkring den nye EU-forordning - eller nye og nye. Den som var gældende fra juni 2016. Den 

kommer til at handle om den nye revisorlov, omkring begrænsningen af rådgivningsydelser ift., at 

der er kommet lidt flere krav til revisors uafhængighed, f.eks. 70%-kravet og forbudsydelser og 

sådan noget. Så det er det vores opgave skal handle om. Hvad der ligesom påvirker hvad revisor 

gerne vil rådgive om, og på den anden side, hvad revisionskunden gerne vil have rådgivning om 

fra revisor.  

 

Mathias: Ja, også ift. til de krav der bliver stillet til dem ift. at de skal sikre revisors uafhængighed. 

Så det er fra begge sider af, at vi gerne vil se hvordan praksis udvikler sig efter de nye regler. 

 

Revisor 1: Ja, spændende. Det er ikke helt ukompliceret og regne det ud osv. Når man kigger ned 

i det, så virker det lidt paradoksalt, den måde som det er skruet sammen på.  

 

Christina: Ja, vi tænker også, at det er kompliceret.  

 

Mathias: Og specielt det der med at EU har åbnet op for, at hvert land kan implementere optioner. 

Så har Danmark f.eks. valgt at lempe, og nogle andre har ikke valgt det, og hvordan spiller det 

sammen med, hvad man må og ikke må.  

 

Christina: Ja. Først og fremmest kunne vi godt tænke os at høre, hvilken betydning de nye regler 

ift. begrænsning af rådgivningsydelser har/har haft?  

 

Revisor 1: Jeg vil sige, at den begrænsning der er - altså der er begrænsning dels på hvad for 

nogle ydelser det er, men her er ikke så meget ift. hvordan det har været tidligere. Også med den 

seneste vejledning, som der er kommet fra styrelsen. Der har været sået en del tvivl om, hvorvidt 

revisor også kan yde rådgivning på skatteområdet, transfer pricing og sådan noget, som der 

heldigvis er kommet en vejledning på. Som jeg tror, stort set siger det, som vi (os via FSR som 

branche har sagt), hvor der har været andre - primært advokater, der har haft en anden holdning 

til, hvordan man skulle forstå de her regler. Så det er heldigvis langt hen af vejen, at 

revisorbranchen og os via FSR, som vi ser på hvad det er for nogle skatteydelser man kan lave, så 

er det kommet med i den her vejledning. Så det er egentlig fint. Og så er der noget med, personal 
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tax og customer duties, som man så ikke kan. Men Danmark har egentlig været meget liberale i 

det, og sagt: "Jamen vi overimplementerer ikke, så vi tager kun minimum ind". Så der er ikke så 

meget begrænsning på PIE-virksomheder, på hvad det er man må ift. hvad man tidligere har måtte 

rådgive om. Så er der selvfølgelig de nye begrænsninger, som er mere volumenbegrænsning på 

de 70%. Hvis man lige ser tilbage, så er der jo i hvert fald visse virksomheder, som har frivilligt haft 

sådan en begrænsning på. Altså der er nogen der har sådan en 1:1 regel. Jeg er kommet ude hos 

virksomhed X i mange år og virksomhed Y. De har valgt at have sådan 1:1 regel, og det har de 

også skrevet, i hvert fald virksomhed Y, i deres årsrapport, at de har sådan en. Men det bliver så 

beregnet ud fra det samlede revisionshonorar ift. andre ydelser. Så det er noget anderledes end 

den måde man beregner 70%-cappet på. Så det er egentlig bare revisionshonoraret ift. alt det 

andet, og det har de så en intern regel som siger, at så kan revisionsudvalgsformanden og det 

samlede revisionsudvalg, så godt bestemme, at det et enkelt år godt må overskride den der. Så 

det er ikke nogen regel mere end den kan undtages. Og det ved jeg ikke om I kommer ind på i 

jeres opgave, men man kunne i hvert fald lige nævne det. Fordi udover det her lovkrav, som der 

kommer, så gælder der jo også sådan mere softlaw, altså de her governance anbefalinger. De 

danske siger ikke noget om det, men der er de her proxy advisors. Nogle der hedder ISS, og der er 

også andre, som jo netop har sådan med, at hvis det er man f.eks. skal stemme for valg af revisor 

på generalforsamling. Jamen så må revisionshonoraret ikke overstige mere end 1:1-reglen, 

medmindre det er sådan nogle strukturrådgivningsopgaver, f.eks. børsnotering. Så kan det så 

komme ind. Men der er sådan flere forskellige proxy advisors. Der er også nogle, der har 1:0,5 i 

stedet for 1:1, før at de vil anbefale, at dem der nu bruger deres services, skal stemme for valg af 

revisor.  

 

Mathias: Ja, og det var de enkelte PIE, som ligesom kan vælge og sige, at de har nogen interne 

regler for f.eks. volumen?  

 

Revisor 1: Ja, det er sådan nogle man har. Du kan sige at de her proxy advisors, de skriver jo så 

til selskabet, inden GF, at de har noteret sådan og sådan, og på de forslag, der er på agendaen - 

og der er mange forskellige ting, f.eks. også valg af bestyrelsesmedlemmer, som de også har en 

holdning til, hvornår man er afhængig og uafhængig, og så siger de: "Jamen I har stillet forslag om 

genvalg af X, Y og Z, som bestyrelsesmedlem. Det syntes vi ikke. Det kan vi ikke få til at stemme. 

Vores medlemmer, dem der stemmer som vi anbefaler, de ville så stemme imod. Og ligesådan for 

valg af revisor. Jamen, den procent vil de have regnet ud til X, og derfor vil de ikke stemme for. Og 

så har virksomheden så nogle dage, hvor de kan svare tilbage eller indgå i en dialog, hvis der er et 

eller andet faktuelt, der er forkert i deres oplysninger.  

 

Christina: Smart. Sådan helt konkret - har I lavet nogle nye tiltag/procedurer/politikker efter de nye 

regler er kommet? Særligt ift. rådgivningsydelserne?  

 

Revisor 1: Nej, fordi vi har sådan et globalt system, og jeg sidder f.eks. på virksomhed X, og hvis 

der er en service, der skal leveres til dem et eller andet sted, så før jeg går i gang med den her 

service, når jeg har lavet en forespørgsel. Uanset hvilket land det er i, så skal jeg oprette sådan en 

request i det her system. Man skal beskrive hvad er servicen? Hvorfor er det, at den ikke er i strid 

med vores uafhængighedsregler, og så har vi jo forskellige procedurer, som man så går ind. Og så 

også noget med honorar. Hvem der skal lave den? Hvem der har bestilt det, osv. Og det 

godkender jeg så. Men det er så til den der med vurdering af uafhængigheden af om den enkelte 

ydelse er noget man kan påtage sig. Så det andet, det er det her med 1:1 reglen. Altså de kunder 

som har denne, her er det en regel de har indført, så det er noget de selv tjekker op på, og har 

også nogle interne regler for. Jamen hvis det er, at der er en i deres organisation, der skal bruge 
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os til et eller andet, så skal de igennem typisk intern revision eller finansfunktion, som skal 

informeres om dette. Så de holder øje med dette. Typisk er det jo sådan, at der er dels om den 

overstiger den her 1:1 regel, som man har valgt, eller om den enkelte service udgør over f.eks. 1 

mio., så kan man have nogle andre godkendelsesprocedurer. Så vi har ikke indført noget, sådan 

udover det som vi har allerede havde. Men det er klart, når der kommer et mere og lovkrav 

omkring den der 70%-regel, der skal vi jo også have aftalt med virksomhederne, hvem gør hvad. 

Fordi det er jo kun de virksomheder, der i dag, der frivilligt har sådan en 1:1 regel, som de har, som 

selv fører op på det. Det andet der med de 70%, kommer til at gælde for alle, så nu skal alle - ikke 

bare dem der har det i forvejen, men alle, skal have et eller andet system. Og er det så 

virksomheden, der skal gøre det eller er det revisor der skal gøre det? 

 

Christina: Ja, hvem har ansvaret?  

 

Revisor 1: Ja, og det skal vi så have aftalt med dem. Nu er det jo det med, at det er et gennemsnit 

over 3 år, så det er jo først i 2020, at det de facto kommer til at gælde.  

 

Christina: Ja, det må være dem der aflægger regnskab nu her, hvor det vil være det første år, der 

indgår i beregningen? 

 

Revisor 1: Ja, men når året er omme, om den er 80% eller 60% eller hvad den er, det er sådan 

set underordnet. Og det er også relativt nemt at tracke, fordi det er jo kun de 70%, som bliver 

beregnet på de services, som den GF-valgte revisor laver. Dvs. det er den danske revisor, og ikke 

det globale revisionshonorar, det bliver beregnet ud fra. Så vi ved jo godt, det ved virksomhederne 

også, hvad er det for et revisionshonorar. Hvis det var os - Hvad er det for et revisionshonorar de 

får for X Danmark, og hvad er det er for nogle services X Danmark leverer? Så det er lidt nemmere 

også for os. For du kan sige udover disse systemer vi har, så ser vi på de regninger vi sender. 

Hvad for nogle opgaver vi har. Det kan vi jo også trække direkte ud af vores EDB-systemer, og 

derfor er det også relativt nemt, at holde øje med. Det er selvfølgelig lidt noget andet, hvis de 70% 

blev beregnet på det samlede honorar i hele verden. Så er det lidt noget andet, for så skulle det 

kobles sammen med systemet. Så jeg vil sige, det er relativt nemt for os, at forholde os til den 70% 

grænse.  

 

Christina: Ja, fordi at en del virksomheder, af de store der, allerede har indbygget f.eks. 1:1, så 

det er ikke sådan helt nyt? 

 

Revisor 1: Ja, en del har det faktisk. Det kan godt være de ikke skriver det på deres hjemmeside, 

men de bliver jo mødt med de her krav, hvor de her proxy advisors skriver til dem, hvis de går over 

et eller andet. Så skriver de jo til dem, at de vil ikke stemme for valg af revisor. Men det er jo også. 

De her proxy advisors. Det hæmmer revisionen, men det er jo kun en lille del af det. Det er jo også 

både med bestyrelsesmedlemmers uafhængighed, hvad de syntes om aktiebaseret 

aflønningsordninger - om de skal stemme for det, osv. Så der er en lang række ting, som de går 

ind og måler på. Vi vil jo ikke sætte valg om revisor, hvis vi ved, at der er nogle som stemmer imod. 

Sådan nogle som XX, XX, der jo altid har kva ejerskabet i XX som ejere og har mere end 50% af 

stemmerne. De ved jo godt på forhånd hvad der bliver stemt på de enkelte poster, og der er så 

nogle der ikke vil stemme f.eks. for valg af revisor, og så er det så fint nok. Men for at være god 

corporate governance og overholde andre softlaw, ligesom de danske, så kigger de selvfølgelig 

også på det. Så det kan godt være, at der er nogle der ikke skriver offentligt at de har sådan nogle 

regler, men det kan godt være, at de rent faktisk har det alligevel, og så skilter de bare ikke med 

det.  
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Christina: Hvad sådan helt generelt, når du skal forholde dig til om du er uafhængig i forhold til en 

bestemt rådgivningsydelse - hvilke parametre lægger man vægt på der?  

 

Revisor 1: Jamen, vi har et meget rigidt system omkring det, hvor vi jo har dels en international 

guideline og vejledning på hvornår er det at man er uafhængig og hvornår er man ikke. Og den er 

jo så delt op, den manual, hvor der er nogle krav som gælder for alle lande. Og så skal jeg jo, lave 

en beskrivelse til vores uafhængighedssystem, og skrive dels hvad min rådgivning går ud på, og 

hvornår er det så også, at jeg godt må lave det. Og ligesådan for de europæiske koncerner. Og så 

sidder der jo en på toppen af det, som jo godkender det - at det er rigtigt, at det må man gerne 

lave.  

 

Christina: Ja, okay. Så alle ydelser bliver godkendt?  

 

Revisor 1: Alle ydelser bliver godkendt via det her uafhængighedssystem.  

 

Christina: Smart.  

 

Mathias: Hvordan dokumenterer man selve uafhængigheden ift. hvis man har en eller anden 

ydelse, som påvirker regnskabet så og så meget - er det også bare indbygget i systemet, ift. når 

revisor skal dokumentere, at ydelsen udgør noget ikke-væsentligt eller væsentligt på regnskabet?  

 

Revisor 1: Ja, det er jo så dem der sidder og godkender dem. Altså når jeg på virksomhed X eller 

virksomhed Y eller nogle af de andre, får sådan en til godkendelse, så udover selve ydelsen - om 

man må eller ej, så kigger jeg selvfølgelig også på hvad man forventer at honoraret bliver. Og det 

er jo ikke fordi, at jeg som sådan godkender honoraret altså. Så det er mere en indikation af hvad 

honoraret det er, for den her service. Og det er klart, at hvis det er en eller anden skatteopgave. 

Den ved jeg, at den må man gerne lave, og honoraret udgør 50.000 danske kr. Fint så godkender 

jeg den jo bare, og så gør jeg ikke mere ved det. Men selvfølgelig hvis det er noget med 

skattestruktureringsopgaver, og det er sådan noget 10 mio. kr., så vil jeg så lige dykke ned og se - 

Hvad er det så lige det her går ud på. Og så tror jeg stadigvæk, at der er lidt omkring hvad forstår 

man ved det der med væsentlighed på regnskabet. Hvad er betydeligt og hvad er det ikke. Er det 

kr./øre ud fra væsentlighed betragtning - hvordan skal man lige forstå det? 

 

Christina: Men fornemmer du, at der er nogle gråzoner sådan i forhold til ikke-revisionsydelser? 

Altså hvad må man, og hvad må man ikke. Er der noget der er tvivl om? F.eks. skatterådgivning, 

omstruktureringer, transfer pricing, osv.? 

 

Revisor 1: Ja, altså der er jo altid noget. Men det er jo ikke så meget hvad der står. Hvad man må 

og hvad man ikke må. Det er mere den der når man er revisor - Er der noget hvor man kan komme 

ud, i at man kan sige, at det har været en eller anden form for selvrevision. Og du kan også altid, 

nu siger jeg beslutninger, vi må ikke træffe beslutninger for kunden, men hvis de beder os om at 

lave et notat på et eller andet, så vil de jo også forvente, at der er en eller anden form for 

konklusion. Hvad man har konkluderet? Det er jo ikke ensbetydende med, at man træffer 

beslutningen. Men nogle gange kan der godt være de facto en risiko for, at man laver selvrevision.  

 

Mathias: Ja. Men det er ikke sådan så I har sagt - I skal gøre sådan og sådan?  

 

Revisor 1: Nej, slet ikke.  
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Mathias: Nej, okay. Men er det sådan så I har en eller anden holdning til, at lige præcis den her 

ikke-revisionsydelse, det er en gråzone, hvor man ikke rigtig ved hvad man må og ikke må? Det er 

ikke sådan så du tænker, at der er nogen former for ydelser der står tvivl?  

 

Revisor 1: Nej, altså det syntes jeg ikke. Altså der hvor der er tvivl mellem, det er ikke så meget 

ydelser. Det er hvis sådan nogle joint business relationsship, som man kan indgå med kunden. Det 

er mere der hvor jeg nogle gange syntes, at det bliver sådan lidt - Må man det eller må man ikke 

det? Nu er jeg jo også revisor for virksomhed Y. Det er så ikke en PIE, men her kunne det være, at 

hvis de byder på en opgave, og typisk har de faktisk alle kompetencer in-house, men nogle gange 

så byder man jo sammen med nogle andre på nogle opgaver. Og nu har vi konkret lige en opgave, 

hvor de har brug for noget værdiansættelse i den service de skal levere overfor kunden. Så 

spørger de os, om vi så kan hjælpe dem med det? Er det så et samarbejde vi har eller er det bare 

en leverance af ydelse vi leverer, som de bruger til noget andet eller hvad er det lige?  

 

Christina: Ja, det er lidt svært at klassificere.  

 

Revisor 1: Ja, fordi selve ydelsen er der ikke noget problem i. Det er mere den kontekst som 

ydelsen kommer ind i, der gør at der kan være en gråzone om vi kan eller ej. Jeg syntes ikke, at 

det er så meget med, om den enkelte ydelse, om man må eller ikke må. Typisk er det også derfor, 

at der er sådan et godkendelsessystem. Så er det jo mere, hvis der er nogle der siger, at man 

gerne vil stille regnskabet for en eller anden virksomhed ude i Bangladesh, og så sætter de sig, og 

nu er det så ikke lige sikkert man må det, alt efter hvad for nogle regler der gælder der. Og så er 

det også med de nye EU-regler, at de kun gælder i Europa. Så de gælder jo ikke, hvis f.eks. 

virksomhed X har et datterselskab ude i Malaysia, og hvis de skal have et eller andet. Så kan det 

godt være, at vi ikke må lave det, hvis det var for en dansker, men det kan godt være, at de må 

lave det. Så det bliver sådan lidt. Og jeg tror også, at du startede med at sige, at det jo er 

implementeret forskelligt i de enkelte lande, og det gør også bare, at f.eks. i England hvis du er 

revisor, så må du stort ikke - det kan godt være der er enkelte, men ellers må du stort set ikke lave 

noget skattearbejde. Så hvis du er en virksomhed, som har meget aktivitet i England f.eks., så kan 

det godt være at Transfer Pricing er tilladt i Danmark, men det er jo ligesom, hvis det så ikke er i 

England, så kan det jo være lidt svært at være rådgiver på Transfer Pricing, når du kun må lave det 

ene ben af det. Så skal du så have et andet firma til at lave den anden del af det.  

 

Christina: Ja, det må være noget af det, der komplicerer billedet lidt nogle gange.  

 

Revisor 1: Og det er også det jeg tror, at nogle af de her ting. Der er helt klart også nogle 

virksomheder som siger, at de her regler er for besværlige at administrere, og så det kan godt 

være, at revisor gerne må, men hos os der laver revisor i princippet bare revision. Og når vi laver 

regnskab, så laver de ikke noget andet for os.  

  

Christina: Nej, okay. Det kunne også godt være, at I havde sagt, at de her ydelser afstår vi helt 

fra, fordi det bliver for kompliceret.  

 

Revisor 1: Nej, men altså vi som firma afstår jo ikke fra at lave det. Vi laver det der er indenfor 

lovgivningskrav, og hvad vi må og ikke må. Og så er det op til vores kunder at bestemme, hvad det 

er de syntes, at vi skal lave for dem. F.eks. dem der har valgt den her frivillige 1:1 regel. De kigger 

også ned i at når vi så nu har valgt internt hos os, at det ikke må udgøre mere end 

revisionshonoraret de her andre ydelser - hvad er det så for nogle ydelser, vi gerne vil have revisor 
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til at lave? Er det transfer pricing eller er det personskat eller whatever. Hvad er det så de ønsker, 

at vi laver? Er det due diligence arbejde eller er det noget af det som de siger, at det laver I ikke, 

selvom I gerne må det. Den er der nogle andre der laver den. Så det er egentlig mere det. Vi 

vælger jo ikke som firma til eller fra - det er mere kunderne, der gør det og bestemmer.  

 

Mathias: Hvordan mener du, at samspillet/dialogen mellem revisionshusene og så 

revisionsudvalgene ude i de enkelte selskaber er? Er der et samspil med dem ift. f.eks. 

rådgivningsydelsen ift. uafhængigheden?  

 

Christina: Altså du tænker på, om man har en dialog med f.eks. revisionsudvalget omkring 

levering af rådgivningsydelser?  

 

Revisor 1: Ja, men altså det gør vi. Og det er også et krav, at vi drøfter vores uafhængighed med 

dem. Så det drøfter vi jo hvert år. Minimum en gang om året med revisionsudvalget. Der er også 

kommet yderligere krav omkring, hvad det er vi skal omkring uafhængighed. Jeg tror det er art. 11 i 

den nye lovgivning. Hvad det er vi skal kommunikere. Meget af det, det har vi egentlig til de store 

kommunikeret allerede i dag, men det er jo i hvert fald min. 1 gang om året, hvor vi bekræfter vores 

uafhængighed, og har en drøftelse med dem om det. Typisk er det også sådan, at der hvert kvartal 

er sådan en oversigt med til revisionsudvalget, hvor der står hvad det er for nogle services, der er 

leveret og hvad for nogle der er bestilt, og hvor meget det udgør osv. Og der kan revisionsudvalget 

jo også forholde sig til, hvad det er for nogle services der leveres. Og oftest så er det ikke noget 

der giver anledning til spørgsmål, men hvis der er spørgsmål, kan man jo adressere det på hvert 

møde, og så i hvert fald min. 1 gang om året, hvor vi så også bekræfter vores uafhængighed. Der 

er et krav i revisorloven, om at vi jo redegør for hvad det er for nogle foranstaltninger vi har gjort. 

F.eks. godkendte services osv. Det skriver vi typisk også i protokollatet til den samlede bestyrelse, 

hvor vi redegør for hvad det er for nogle systemer vi har og hvad er det for nogle services vi har 

lavet i løbet af året, og at vi jo også der bekræfter vores uafhængighed.  

 

Mathias: Ja. Føler du, at revisionsudvalgene i højere grad efter den her EU-forordning og 

revisorloven, stiller større krav til revisors uafhængighed, eller er det uændret? Det er ikke sådan 

så de i højere grad kommer og siger, at nu skal vi lige huske, at I skal være uafhængige? 

 

Revisor 1: Nej, nej. Det syntes jeg faktisk ikke. Altså for dem er det mere det administrative bøvl i 

det der kommer. Men der er så mange andre compliance ting der rammer bestyrelser og 

revisionsudvalg, corporate governance anbefalinger og alt muligt andet, som de skal forholde sig 

til, og det her er jo bare endnu et compliance noget. Der kommer lidt mere på det, fordi som du 

siger - der har hele tiden været noget hvor de skal forholde sig til det, hvad det er vi laver og at vi 

har bekræftet vores uafhængig.  

 

Christina: Ja, okay. Det kunne også bare godt være, at man kunne mærke en forskel, efter at de 

kan blive indbragt for Revisornævnet?  

 

Revisor 1: Nej. Det har de bidt mærke i.  

 

Christina: Har de det?  

 

Revisor 1: Ja, det har de. Ja, der er mange der har hørt det med at de kan få en bøde, og at de 

ikke må sidde i revisionsudvalg. Selvfølgelig har de bidt mærke i det. Men det er jo sådan, at der 

står hvilke krav og hvad for nogle ydelser, som revisor må levere, og hvad er det, for en politik de 
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har for godkendelse af visse ydelser. Men de fleste har egentlig lavet sådan et stykke papir, hvor 

der står hvad det er revisor må hos dem. Det er ikke bare de der services, som der står i 

lovgivningen. Men det er samtlige ydelser - hvad er det man skal tage stilling til? Hvem er det der 

må godkende det? Og hvem er det der følger op? Der hvor der typisk står, hvis det f.eks. er 

opgaver over 5 mio. kr., så skal det godkendes af revisionsudvalget inden man går i gang med 

arbejdet. Men det er egentlig bare en formalisering af praksis, som allerede har været der. Men det 

er selvfølgelig også en beskyttelse for dem, hvis der pludselig skulle være et eller andet, så kan 

man vise, at der er en procedure bagved. Altså revisionsudvalgene, en gang i kvartalet, når de har 

mødet, så får de en oversigt over hvad der bliver lavet og hvad der er lavet, og den forholder de sig 

jo bare til. Det er jo ikke dem, der sidder med det til daglig. Der er jo nogle i firmaet, enten intern 

revision eller finansafdelingen, der sidder og tager stilling til det.  

 

Mathias: Jeg tænker også, at de måske stoler på Jer som revisorer? At I har sikret 

uafhængigheden. Det er jo ikke fordi, at de tænker, at revisor har overhovedet ikke sikret 

uafhængigheden - vi skal lige dobbelttjekke revisor. De må jo også på en eller anden måde stole 

på, hvad revisor har sagt.  

 

Revisor 1: Jo. Men jeg syntes nu, at der er flere og flere af kunderne, fordi de jo internt også følger 

op på tingene. Og der sidder jo også tidligere revisorer, som jo også sætter sig ind i hvad reglerne 

er, og hvad man må og hvad man ikke må. Fordi dem der f.eks. har nogle frivillige 1:1 regler, eller 

der kan også udover det være, virksomheder, nu siger jeg i almindelig godkendelsesflow, at 

ligesom alle mulige andre ydelser. Jamen hvis nu det bare er i det her firma man køber noget hos, 

så skal det også godkendes af finansafdelingen. Og når de så får sådan en godkendelse internt, 

så kan de jo ikke ringe til revisor hver gang, så må de også have sat sig lidt ind i, om det er en 

ydelse revisor godt må lave. Og så er det kun i tvivlstilfælde, at de så ringer til os. Men vi får også 

ind via vores system, ligesom de får derude.  

 

Christina: Vi har måske været lidt inde på det - men når du får en rådgivningsydelse, hvad er så 

afgørende for, om du siger: "Det kan jeg godt.". "Det vil jeg ikke". Det er systemet du bruger ikke? 

Den der godkendelsesprocedurer? 

 

Revisor 1: Jamen, det er jo ud fra, om det er en tilladt ydelse eller ej. Og så godkender vi ud fra 

det. Så kan det godt være, at den enkelte kunde, har nogle specifikke ønsker udover det. F.eks. 

1:1 regel. Så siger de, at for at vi er sikre på, at vi overholder den, så siger de, at alt hvad der f.eks. 

har med personskat, ind- og udstationeringer at gøre, så vælger man et andet firma til. Så det er 

selvfølgelig hvis der kommer sådan en kunde, hvor der er nogle der gerne vil lave en rådgivning 

omkring noget personskat. Så siger vi, det er også fint. Det må I jo gerne, men lige for den her 

pågældende kunde, har de en serviceaftale med et andet firma, så den går ikke.  

 

Mathias: Ja, så I overholder også interne regler.  

 

Christina: Ja, og den dialog - hvem tager den? Hvem siger, at den her kunde har den her interne 

regel om, at vi må ikke lave de her ydelser?  

 

Revisor 1: Jamen, det er jo med revisionsudvalgene. Men det er kunden selv, at der beslutter, at 

de gerne vil have reglen. Vi kan jo godt sige, at er det så personskat eller transfer pricing - det kan 

vi godt have en dialog om. Men det er jo kunden der beslutter og siger, at det er virksomhed X, og 

de er revisorer, og det betyder så, at vi har de andre til at lave rådgivning på det her. Det er jo 
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kunden der beslutter det. Men det er jo sådan, at der er konkurrence på alle ydelser. Så det er jo 

ikke sådan, at bare fordi man er revisor, så får man andre ydelser også. Fordi der er konkurrence.  

 

Christina: Har I udarbejdet nogle skriftlige/mundtlige oplæg ift. det her med uafhængighed ifm. 

rådgivningsydelser?  

 

Revisor 1: Ja, men det er alle vores manualer og systemer osv. som vi har, som også overholder 

både EU-lovgivning og lovgivningen i USA og andre lande.  

 

Christina: Ja - er det noget vi kan få en kopi af? Altså selve bare systemerne/faktorerne, hvad er 

det man lægger vægt på?  

 

Revisor 1: Ja, men det kan jeg lige prøve at høre en om, om vi kan. 

 

Christina: Ja, det må du meget gerne. Det kunne være meget sjovt at se. Hvad er det man rent 

faktisk lægger vægt på - hvilke faktorer er det man bliver spurgt om?  

 

Revisor 1: Ja, men det kan jeg lige se om det er noget vi kan udlevere.  

 

Christina: Jamen, så tror jeg det var det.  

 

Revisor 1: Ja, men fint. Men jeg kan i hvert fald se med sådan en standard fra systemet. Hvad 

den indeholder. Selvfølgelig ikke alle de bagvedlæggende informationer.  

 

C. Nej, selvfølgelig. Men bare sådan overordnet hvilke faktorer der spiller ind. Det er meget sjovt at 

se, når man kommer fra den der teoretiske side.  

 

Revisor 1: Ja, men det kan jeg godt lige undersøge. Var der en mail? Jeg sad lige og ledte efter 

en.  

 

Mathias: Var det ikke din CBS mail?  

 

Christina: Jo, jeg tror faktisk selv du skrev til den, så du skulle gerne have den. Men ellers sender 

jeg bare en mail til dig igen, så du har den.  

 

Revisor 1: Ja, det ville være fint, så kan jeg lige svare på den.  

 

Christina: Så skal vi ikke tage mere af den tid. Tak. 
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Bilag 35: Transskribering af interview, Revisor 2 

Interview foretaget: tirsdag d. 20. februar 2018.   

 

Mathias: Hej, og tak fordi vi måtte bruge noget af din tid. Vi kommer som sagt fra CBS, hvor vi 

læser cand.merc.aud. på 4. semester, og skal aflevere vores afhandling midt i maj.  

 

Christina: Ja, og hvis vi lige skal fortælle lidt om selve opgave. Så kan man sige, at der er mange 

ting i den nye lovgivning, og vores opgave kommer ligesom til at se på den del, som sætter en 

begrænsning til hvad revisor må levere af rådgivningsydelser. Så vi er ude og høre 

revisionsudvalgsmedlemmer, om hvad de tænker de nye regler får af betydning i praksis, hvis de 

tænker den får nogen betydning og hvad har man gjort. Har man lavet nogle nye tiltag eller noget 

efter de nye regler er kommet. Og på den anden side revisorerne, som skal skrive under og lave 

de her ydelser. Hvad har den af betydning for dem, hvis den har en betydning. Så det er det vores 

opgave kommer til at handle om. Så har vi snakket med en fra Erhvervsstyrelsen og en fra Dansk 

Industri, for ligesom at prøve at få alle perspektiver på ift. hvad de her regler betyder, og hvordan 

man håndterer det i praksis. Og derudover vil vi undersøge, hvad der så er afgørende, når man 

vælger hvad revisor må/vil yde rådgivning om og ej.  

 

Revisor 2: Er de enige rundt omkring?  

 

Mathias: Altså jeg vil sige, fordi det er forholdsvis ny lovgivning, så er det forskelligt hvor meget 

folk har arbejdet med. Nogle har virkelig lavet procedurer for preapproved approach, og nogle har 

ikke lige så meget styr på det og arbejdet lige så meget med det som andre. Men de ved godt, at 

den er der, og selvfølgelig skal arbejde med den. Men det er forskelligt hvad folk siger.  

 

Christina: Jeg tænker også, det kan du måske også mærke, men alt efter hvor store 

virksomhederne er. Det giver nogle andre muligheder, for de rigtig store.  

 

Revisor 2: Det er jo typisk også her, at de store konflikter kan komme. Altså på nogle af de rigtig 

store konsulentprojekter.  

 

Christina: Indtrykket er at mange af de store, har et eller andet implementeret, så det er måske 

små justeringer der skal laves.  

 

Revisor 2: Ja, de havde det før, for uafhængighed er jo ikke nyt. Altså så vi har jo hele tiden haft 

det regelsæt og de fleste har jo haft nogle procedurer for, hvordan de godkender og grænser for 

hvor langt de vil gå.  

 

Christina: Ja, det er i hvert fald også vores indtryk, at mange allerede har en eller anden grad af 

det, og så er det måske lige blevet opjusteret lidt.  

 

Mathias: Og det virker lidt som om, at man har gjort lidt op med det her hus-revisor koncept, med 

at man bare har haft samme revisor i 20 år, og man har ikke rigtig stillet spørgsmålstegn ved det. 

Hvor man i højere grad i dag, ikke er bange for at kigge andre veje, hvis man nu har noget køb og 

salg eller et eller andet, hvor man ikke tænker, at det her kendskab som ens GF-valgte revisor har, 

får nogen betydning.  
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Christina: Jeg syntes måske det virker som om, at der lidt kommer en skillevæg mellem 

rådgivning og revision. En større adskillelse.  

 

Revisor 2: Ja, og det gør der. Helt enig. Men der er jo ingen tvivl om, at der også er nogle andre 

udfordringer i det, når vi ikke er flere i Danmark end vi er rundt omkring det her. Så begynder der at 

være nogle udfordringer.  

 

Christina: Det er nemlig også noget af det vi har fundet ud af. At man lidt sidder med en på 

revisionen og en på rådgivningen, og nu skal man så lave firmarotation. Så der er dem her tilbage. 

Så det er også vores indtryk, at firmarotationen også kommer til at betyde rigtig meget.  

 

Revisor 2: Meget. Og det er den vi lige nu er mest fokuseret på. Og så tror jeg nok, at vores 

konkurrenter her i huset, altså dem der sidder på rådgivningsdelen, er selvfølgelig også fokuseret 

på, hvad det betyder for det de må levere på de områder hvor vi er revisorer. Men firmarotationen 

er tung lige nu, og særligt i den finansielle sektor kombineret med certificeringsydelser, så er det 

en rigtig spændende øvelse. Det er spændende. Der er nok at skrive om.  

 

Mathias: Hvis vi bare starter helt på toppen, så kunne vi godt tænke os at høre, hvad du tænker, 

at de her nye regler, ift. revisors levering af rådgivningsydelser får? Hvilken betydning det får eller 

hvad jeres holdning er til hvilken betydning det får?  

 

Revisor 2: Jamen der er vel flere ting den kommer til at spille ind på. Der er ingen tvivl om, at vi 

også tidligere har levet under nogle uafhængighedsregler, der gjorde at langt de fleste opererede 

med sådan en 1:1 i volumen, altså hvor meget måtte vi levere. Men selvfølgelig med muligheden 

for at sige, at er der enkeltstående projekter, hvor vi eller hvem det nu har været, var den bedste til 

levere, så selvom det overgik 1:1 eller årshonoraret på revision, så accepterede man det. Så 

grænsen med de 70% og det CAP der kommer ind, sætter jo i sig selv en grænse for det. Og den 

bliver relativ. Jeg tror ikke at nogen har lyst til at nærme sig den. Så der bliver absolut en 

begrænsning på det. Når man kigger tilbage så er det knap så meget i den finansielle sektor, for 

der har man ikke været så tæt på grænserne. Jeg tror i nogle af de ikke-finansielle, der kan man jo 

se, i hvert fald i revisionsnoterne, at nogle har ligget meget, meget langt over 1:1. Så der vil uden 

tvivl komme nogle begrænsninger, og et mix af at man hyrer de andre ind til at levere andet end 

hvad de ellers gjorde. Så jeg er ikke i tvivl om, at det der med hus-revisor og vedkommende der 

leverer det hele. Det er vi kede af, fordi i bund og grund så syntes vi jo, at på mange af kunderne 

er vi de bedste til det, fordi vi har i forvejen indsigten. Så jeg tror også, alt andet lige, bliver det 

dyrere for virksomhederne. Medmindre man så skal vælge sig en fast rådgiver og en fast revisor. 

Men som I også siger med firmarotation, så er der ikke mange tilbage og så bliver man begrænset. 

Og når vi så kigger på de enkelte ydelser, så tror jeg for os, har det nok. Der er selvfølgelig nogle 

ydelser der er helt forbudte, men dem leverede vi heller ikke før. Så jeg tror ikke på de enkelte 

ydelser, at det vil få så stor betydning. Der er selvfølgelig noget skatterådgivning og sådan, hvor vi 

tidligere måske kunne gå lidt længere. Så jeg tror mere, at det er det med hvad man vil købe hos 

den enkelte. Jeg tror ikke det er så meget ydelserne. Og så tror jeg, at alle de store har jo i 

forvejen sådan etiske regler for aggressive rådgivning man vil lave, så jeg ser ikke. Altså vi har jo i 

Danmark implementeret mange af de regler inden, så jeg ser ikke de store ændringer her.  

 

Christina: Nej, så det er ikke sådan helt overraskende.  

 

Revisor 2: Nej, så det er mere den der med om det er rådgivning eller revision. Det kommer også 

til at føde nogle spændende dialoger rundt omkring.  
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Mathias: Ja.  

 

Christina: Har I lavet nogle nye tiltag eller ændringer til politikker efter de nye regler er kommet, ift. 

begrænsningen af rådgivningsydelser?  

 

Revisor 2: Ja, det gjorde vi jo faktisk allerede da Grønbogen kom frem. Her begyndte vi at lave et 

beslutningsorgan på tværs af vores enheder, for at vi traf den beslutning der var den rigtige for 

firmaet og ikke bare for hvem var det lige, der fik det ind ad døren. Så vi har sat en gruppe ned til 

at beslutte, hvor det er, at vi skal være. Skal vi være revisorer eller skal vi være rådgivere? Eller 

hvad er vores tilgang til det. Vi har lagt det op, så vi siger, at det må være kunden der vælger det. 

Det er ikke os der skal vælge det. Vi kan godt have vores holdning til hvor vi helst vil være, men vi 

skal ud og spørge kunderne. Og det gør vi så. Så vi kører nogle processer, og når de store ting 

kommer ind, så kører vi det op, og bliver enige om hvad der er det bedste firmaet. Det er ikke kun 

honorarstørrelse, der er rigtig meget andet. Strategi, er der markeder vi skal være i på revision - 

selvom det er ikke lige er der det største potentiale er, så går vi alligevel ind og siger, at det kan 

være godt for revision. Og er der noget andet, hvor vi siger at her skal vi have rådgivning bygget 

op, så vælger vi rådgivning i stedet for. Og så er vi ude og tage dialogen med kunderne. Og der 

kan man godt mærke, at der er de ikke helt klar endnu. Når vi kommer med vores tilgang, og siger 

at I skal være opmærksom på, at her kan vi ikke begge dele. Så siger de: ”Hov, kan I ikke det?” Så 

vi har også eksempler hvor vi er fratrådt som revisorer. 

 

Christina: Okay, ja. Kan du sige, hvad der spillede ind der?  

 

Revisor 2: Jamen, der spillede jo det ind, at der var et stort potentiale på rådgivningsdelen. Og 

også det at vi firmarotationsmæssigt nærmer os en periode, hvor vi alligevel skal rotere. Og så gå 

ud og tage dialogen, og sige at nu starter I nogle projekter op. I beder os om at byde, men hvis vi 

reelt skal være relevante, så bliver vi nødt til at fratræde, for vi kan ikke byde, og så også være 

revisorer. Og det er typisk her det opstår.  

 

Christina: Ja, så på den måde kommer firmarotationen også til at spille ind.  

 

Revisor 2: Ja, og noget af det kommer tidligere end kravene, og det er jo den anden balance. 

Hvornår er det, at de skal sidde derude og rotere? Nu er jeg mest i den finansielle sektor, og der 

sidder de jo også og kigger, hvem de overhovedet kan rotere over til. Fordi det kræver certificering, 

og dem er der ikke særlig mange af.  

 

Mathias: Nej, okay. Der skal I have noget særligt for at revidere dem?  

 

Revisor 2: Jo, det kræver certificering fra Finanstilsynet. Så samspillet mellem de regler gør jo rent 

faktisk, at det der var intentionen i Revisorloven omkring uafhængighed. Det går faktisk den anden 

vej, fordi der formodentlig kun er meget få tilbage, som kan revidere finansielle virksomheder.  

 

Mathias: Kunne man forestille sig, at man sagde nej til en revision bare i et udbud pga., at man 

hellere vil have rådgivningsdelen?  

 

Revisor 2: Ja. Og det har vi gjort. Det har vi faktisk gjort allerede da regelsættet kom frem i 

Grønbogsformen. Der var vi ude og have dialogen med nogle, hvor vi sagde at for alles 

vedkommende er det bedst, at vi lader være med at byde på revisionen, og det har de været enige 
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i. Der er også nogle nu, hvor vi ikke bliver inviteret. Og det tror jeg gælder alle Big Four. Hvor vi 

simpelhent ikke bliver inviteret, fordi de kan godt se, at de hellere vil bruge os som en rådgiver.  

 

Christina: Ja, så strategisk kommer det til at betyde noget.  

 

Mathias: Og det er jo også igen. Det kan godt være, at I er blevet interessante på nogle 

revisionssider, men det er jo også fordi at kunden hellere vil have Jer til noget kvalificeret 

rådgivning end revision, som måske er lidt mere en standardydelse i dag end det tidligere har 

været.  

 

Revisor 2: Ja. Det mener vi jo ikke det er. Og det skal vi overbevise dem om.  

 

Christina: Sådan helt generelt, når I har en rådgivningsydelse, er der så et system eller hvordan 

forholder I jer til uafhængigheden ift. rådgivningsydelser?  

 

Revisor 2: Jamen, det er der absolut. Der er meget store systemer. Så vi er jo inde og have nogle 

faste processer for, hvordan vi vurderer opgave for opgave, om det er noget vi må levere. Og der 

er nogle forbudte ydelser og så er der nogle vi siger, at det er sådan en gråzone. I den gråzone der 

er den kundeansvarlige inde og forholde sig til, hvordan han/hun vurderer det, og så har vi et 

uafhængigt Risk Board, som sætter sig ned og ser på det her og godkender eller afviser.  

 

Christina: Og det er så ikke alle ydelser? Det er dem der ligger i gråzonen?  

 

Revisor 2: Nej, det er faktisk alle ydelser til vores PIE-kunder. Så alle ydelser her kører igennem 

et board.  

 

Christina: Kan du sige hvilke parametre, der bliver lagt vægt på her? Altså måske lovgivningen 

man ikke vil overtræde?  

 

Revisor 2: Det er simpelhent om vi kommer til at træde ind på noget, hvor her er der risiko for 

selvrevision.  

 

Christina: Kører det på bestemte ydelser eller er det over beløbsgrænse?  

 

Revisor 2: Det er alt. Så det er faktisk alt, der ikke er klassisk. Vi kører med sådan nogle koder på 

vores ydelser, så alt det der ikke er klassisk revision eller revisionsnært. Selv de revisionsnærer 

kører også ind til godkendelse.  

 

Christina: Ja, okay. Og så er det en konkret vurdering på den enkelte ydelse?  

 

Revisor 2: Yes. Og der sidder nogle som er risikofolk og ikke hverken det ene eller det andet. De 

laver kun risikostyring. Og så har vi jo også revisortilsynet hele tiden. Eller Erhvervsstyrelsen, som 

det hedder nu, til kontrol, og noget af det de kigger på er jo også vores processer rundt omkring ift. 

uafhængighed. Og så er der jo også på alle kunderne, hvor vi jo skal rapportere til 

revisionsudvalgene, og mange af dem har indført rutiner om, at vi 1 gang i kvartalet rapporterer 

hvad vi har leveret, og enkeltstående større opgaver. De har forhåndsgodkendt nogle ydelser, som 

er revisionsnære, hvor de siger at dem må vi ubetinget godt levere. Hvor på alt andet er der så en 

godkendelsesproces - både noget beløbsmæssigt, men også hvis det er en bestemt ydelse, så 
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skal det godkendes. Og så hvis de så er godkendt, så rapporterer vi 1 gang i kvartalet på hvad der 

så er leveret i den periode, eller faktureret på det.  

 

Christina: Ja, okay. Er det noget nyt der er kommet, eller har det altid været der? Er det noget der 

er afledt af de nye regler?  

 

Revisor 2: Altså før i tiden var det oppe en gang om året, og så kiggede man lidt på den der 1:1 

balance. Det er nyt at det er kommet ind kvartalsvist, og også at det nu er revisionsudvalget der nu 

er inde og forholde sig til om vi må levere eller ej. Før var det ledelsen, men nu er det 

revisionsudvalgene. Det er også dem der i sidste ende risikerer at kunne bøde for det. Så de tager 

det seriøst.  

 

Christina: Nu nævnte du selv med nogle gråzoner. Er det sådan så du tænker, at efter de nye 

regler er kommet, er der så noget man er i tvivl om, f.eks. skatteydelser? Er der noget der er tvivl 

om, som ligger meget klart, at det er noget man ikke helt ved? 

 

Revisor 2: Jamen, vi har sådan en generel tilgang. Hvis vi er i tvivl - så er vi ikke i tvivl. En ting er 

hvad vi må, og en anden hvad der bliver oplevet. Og for os er den oplevede uafhængighed mindst 

ligeså vigtig som den faktiske uafhængighed. Og derfor hvis vi er i tvivl om, om vi må levere, så 

leverer vi det ikke.  

 

Christina: Nej, okay. Er der nogle områder hvor man har været i tvivl, så man har sagt, at det 

laver vi aldrig?  

 

Revisor 2:  Når vi laver konsulentprojekter eksempelvis, hvor vi begynder at nærme os 

bogføringen. Altså når vi begynder at nærme os noget, hvor vi bagefter skal revidere, så siger vi 

hvor langt kan vi gå, og hvor længe kan vi være med, og hvad skal der sættes op af skotter og 

foranstaltninger, for at det er ledelsen og virksomheden selv, der træffer beslutninger. Og der har vi 

nogle vi siger: "Hertil og ikke længere". Og også projekter hvor vi siger, at det kan vi ikke være 

med på.  

 

Mathias: Har der også været eksempler, hvor PIE-selskaberne har sagt fra og sagt, at de ikke 

føler, at de kan stå inden for det? Hvor kunden siger fra på en rådgivning?  

 

Revisor 2: Ja, altså jeg tror at det kommer tidligere. Så tror jeg simpelhent, at de siger, at vi ikke 

skal spørge og så bliver vi bare ikke inviteret ind på de projekter. Jeg har ikke oplevet selv, at vi 

har været helt fremme hvor det var os og en anden, og man så har sagt lad være med at tage 

dem. Så er det typisk allerede når man starter op, hvor man siger, at det her vil vi ikke løbe risiko 

på.  

 

Mathias: Nej, okay.  

 

Christina: Har I en eller anden dialog - nu afleverer de der input til revisionsudvalget, men har I 

ellers en dialog med dem og den daglige ledelse omkring om det er noget I kan levere eller ej?  

 

Revisor 2: Det har vi hver gang på alle projekter. Vi har i hvert fald dialog med den daglige 

ledelse, og er det så større projekter har vi det også med revisionsudvalget.  
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Christina: Ja, og drøfter om man kan gøre det eller ej? Og har det altid været sådan eller er det 

noget der er afledt af reglerne?  

 

Revisor 2: Nej, det er intensiveret. Det er der slet ingen tvivl om. Det er jo gået op for dem, at de 

har et ansvar i at sikre revisors uafhængighed. Det er ikke kun os der har et ansvar. Så de tager 

det også seriøst.  

 

Mathias: Ja. Hvordan forholder man sig generelt til om man er uafhængig ift. rådgivning? Og så 

hvordan det dokumenteres?  

 

Revisor 2: Jeg har det jo lidt sådan, at det her med at have en fast grænse på hvor meget vi kan 

levere. Det er sådan lidt barnligt. For et eller andet sted, har vi meget skarpe holdninger og 

processer for hvornår vi vurderer, at vi er uafhængige. Og jeg er helt sikre på, at 

revisionsudvalgene i virksomhederne ved også godt, hvornår de syntes balancen er for stor. Og 

der er jo ikke nogen. Med de størrelser Big Four har i Danmark, så er der jo ikke nogen af dem, der 

nogensinde får kunder som fylder for meget ift. revisionsvirksomheden. Så er det kun ift. den 

enkelte. Og der syntes jeg jo stadigvæk, at man burde lade det være op til virksomheden at sige 

hvem der er den bedste til at levere det her, hvis ellers vi sikre os, at der er uafhængighed i 

projektet. Jeg kan ikke se, at der er nogle danske virksomheder hvor omfanget af 

rådgivningsydelser kan være stort nok til at man siger, at så kunne man risikere ikke at gøre det vi 

skal på revisionen.  

 

Mathias: Nej. Så det er heller ikke fordi du tænker, at du som revisor og din uafhængighed er 

blevet bedre med den nye EU-forordning? Altså det er ikke fordi du føler, at du er mere 

uafhængig? 

 

Revisor 2: Nej, altså det føler vi ikke. Altså det kan godt være, at omverden et eller andet sted 

føler det. Jeg kan godt forestille mig, at der er nogle steder hvor man siger, at her er et 

basishonorar på 6 mio. og så er har der lige været 50 mio. i rådgivningsydelser. Okay de skal have 

rådgivningsydelser, så de behandler nok kunden rigtig flinkt på revisionsdelen. Den oplevelse kan 

der sagtens være ude i markedet, men det er ikke en vi oplever.  

 

Christina: Kan du sige noget, som er afgørende når man skal vælge hvad man gerne vil rådgive 

om eller ej? Selvfølgelig tænker jeg at uafhængigheden og lovgivningen spiller ind, som vi har talt 

om. Men er der ellers noget?  

 

Revisor 2: Vi har jo etiske regler for, hvad vi vil rådgive om. Så hele den del fylder meget hos os. 

Det er primært på skatteområdet. Hvor langt vil vi rådgive og hvor aktiv skatteplanlægning skal det 

her være? Så det har vi ret klare holdninger til. Og ellers så er det jo primært, hvor langt kan vi gå 

og stadigvæk sige, at her kan vi revidere uafhængigt. At vi ikke kommer til at have nogle 

anbefalinger eller komme til at hjælpe dem med nogle beslutninger, hvor vi bagefter skal revidere 

dem. Køb/salg - hvis vi er inde og hjælpe med at værdiansætte et købsobjekt og bagefter skal 

forholde os til impairment på goodwill, så er vi nok for tæt på. Så det er sådanne enkeltsager, hvor 

vi er inde og forholde os til dette.  

 

Mathias: Det her med skillevæggen med rådgivning og revision - altså vil mange gerne tage 

revision og så udelukke noget rådgivning. Det spiller måske også ind?  
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Revisor 2: Jo, det gør det jo. Altså hver gang vi skal sige ja til en revisionsopgave, så ved vi jo 

godt, at så sætter det en begrænsning. Nu er 70% CAP'et ikke kommet ind i endnu, men på et 

tidspunkt kommer det jo ind og sætter en grænse for, hvad kan vi så levere. Der er jo nogle som 

har valgt at sige, at de allerede har førtidsimplementeret 70%-CAP'et, og siger at det kører de 

med, og så er der andre der meget eksplicit siger, at det er i 2020 og vi vil gerne bruge de bedste 

rådgivere så længe vi overhovedet kan.  

 

Christina: Ja, det er også vores indtryk, at det er forskelligt hvor langt virksomhederne er i de her 

processer.  

 

Revisor 2: Helt sikkert. Men det kommer også til at betyde noget for den isolerede 

revisionsydelse, forhåbentligt. At der har været et mønster af i en lang periode, at man underbød 

revisionsopgaven for så at få alt det andet med. Den forsvinder lidt og det kan man ikke mere. Så 

vi håber og tror, at den rene revisionsydelse bliver mere attraktiv og højere prissat.  

 

Christina: Ja. Er det dit indtryk, at revisionsudvalget/PIE-selskaberne gerne vil have revisor til så 

meget så muligt, eller at man hellere vil være på den sikre side, så man lader kun revisor lave 

revision og så har man nogen andre til rådgivningen?  

 

Revisor 2: Jeg er ikke i tvivl om, hvad de gerne vil i dag. De vil helst have, at revisor kunne levere, 

medmindre de har en virkelig specialist på et eller andet. Og det sker jo altså rundt omkring, at der 

sidder nogle fra virksomhed X som er sindssygt gode til beskatning eller et eller andet, som ikke 

nødvendigvis sidder i deres eget revisionshus. Så medmindre det er sådan virkelig speciale, så 

tror jeg faktisk gerne, at de vil have revisor til at levere så meget som muligt. De kender dem, de er 

inde i strategi og de er inde i alt muligt andet.  

 

Christina: Ja, og jeg tænker det der med, at har man nogle andre til at lave noget, som så senere 

skal revideres af det andet hus, så er der mange forskellige måder at gøre tingene på, og det kan 

måske give udfordringer?  

 

Revisor 2: Ja, der er masse af viden der går tabt. Så der er ingen tvivl om, at hvis det stod til 

virksomhederne, så tror jeg de rigtig gerne ville have revisor til at levere så meget, der overhovedet 

er muligt. Og så fordi de faktisk også selv vurderer, at de har godt styr på uafhængighed. De kan 

godt vurdere hvornår det bliver for meget. Det behøver de ikke regler til. Så kan det godt være i 

Sydeuropa, at man skal have en eller anden grænse for, at nu er nok, nok. Men jeg syntes jo 

historisk har det danske revisionsudvalg, som nok også er lidt længere end Sydeuropa, altid været 

dygtige til at håndtere det her.  

 

Mathias: Ja, og også revisorerne.  

 

Revisor 2: Ja, helt sikkert.  

 

Christina: Kan du mærke, at disciplinæransvaret er kommet for revisionsudvalget? Stiller de 

strengere krav?  

 

Revisor 2: Nej, det er primært. De spørger hele tiden til bestyrelsesansvarsforsikringen, og om det 

kan dække bøderne. Så det fylder lidt mere, men nej, jeg syntes ikke de stiller større krav. Det er 

ikke på det.  
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Mathias: Føler du, at de tager mere stilling til revisors uafhængighed?  

 

Revisor 2: Ja, det gør de. Også fordi nu er det kommet ind, i hvert fald i hele den finansielle 

sektor, om hvad med revisionsudvalgsopgaver. Der står i vejledningen hvad 

revisionsudvalgskommissorium skal være. Så der står jo også, at de løbende skal tage stilling til 

uafhængighed. Så derfor er det kommet ind i årshjulene rundt omkring. Hvor tidligere var det nok 1 

gang om året, når man lige godkendte eller valgte revisor, så skulle man lige tage stilling til det.  

 

Christina: Ja, og så var det måske lidt mere den daglige drift der tog stilling.  

 

Revisor 2: Jo. Så der er ingen tvivl om, at bestyrelsen er kommet tættere på valget af rådgivere 

end de var tidligere. Der var det op til den daglige ledelse. Så den vej igennem kan man sige, at 

uafhængigt af ledelsen, så har det virket. Fordi den bliver uafhængige af den daglige, nu skal vi 

have revisionsudvalgene med og bestyrelsen til at vælge rådgivere.  

 

Christina: Er der nogle områder hvor I har sagt - du har måske lidt svaret på det, men hvor I har 

sagt, at her rådgiver vi aldrig om, selvom man måske godt kunne gøre det? Jeg tænker, om der 

har været nogle områder, f.eks. skatte- og vurderingsydelser. Er der nogle af de ydelser hvor I har 

sagt, at dem afstår man helt fra?  

 

Revisor 2: Nej, altså vi har dem på paletten, fordi der er jo så kunder der gerne vil have dem. Men 

der er ydelser vi ikke leverer til en række af vores kunder eller de potentielle revisionskunder, f.eks. 

medarbejderbeskatning. Halen på det er så lang, at hvis vi ikke selv står for alt ind- og 

udstationering for en virksomhed, inden at vi kan træde ud af det, så er revisionsudbuddet kørt. Så 

der er nogle af dem, hvor vi siger, at vi ikke vil tage deres ud- og indstationeringsbeskatning.  

 

Christina: Hvad sådan internationalt, hvor det er forskelligt i bl.a. EU hvordan man har udnyttet 

optionerne. Danmark har minimeret tiltag og andre har ikke. Giver det nogen udfordringer?  

 

Revisor 2: Ja, men det giver lidt. Vi har et ydelsesområde, f.eks. pension-management. Det er ude 

og rådgive HR-afdelingerne omkring brug af pensionsordninger og sådan. Den er ikke forbudt og vi 

bringer os ikke i konflikt med noget som helst andet. Men der er ingen tvivl om, at går du til 

Holland, så kan de slet ikke forstå, at vi kan levere det på en PIE-kunde. Det kan vi altså godt, men 

det kan de ikke forstå.  

 

Christina: Ja, der må være nogle konflikter, hvor det bliver lidt kompliceret. Både for jer, men også 

for selskaberne.  

 

Revisor 2: Det er det også. De forstår jo ikke allesammen den danske mentalitet rundt omkring i 

udlandet.  

 

Mathias: Hvis nu vi har et PIE-selskab, som opererer i flere forskellige lande, og har flere 

forskellige datterselskaber, hvis de så skal bruge jer, som GF-valgte revisor, skal de så rapportere 

op til Jer og spørge om de må det?  

 

Revisor 2: Ja. Vores system håndterer det. Så hver gang en af vores kollegaer i udlandet skal 

levere på en dansk PIE, så skal de indrapportere i et system og så skal det godkendes af den 

kundeansvarlige partner. Så man kan ikke levere en eneste time uden at det er godkendt af den 

kundesvarlige.  
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Mathias: Er det før eller efter EU-forordningen I har gjort det? 

 

Revisor 2: Vi havde også systemet før, men vi har strammet op på, hvem der er omfattet af det 

her, så markant flere kunder er kommet ind i det her program end vi havde før. Tidligere var det 

kun de børsnoterede. Nu er det alle PIE-kunder og vi udvider faktisk også til dem der ligger i 

nærheden af det, bare for at være sikre på vi ikke laver noget skævt.  

 

Mathias: Så man kan godt sige, at EU-forordningen har medført noget mere strategi ift. hvem der 

gør hvad ved revision og rådgivning?  

 

Revisor 2: Helt sikkert. Det er jo Big Four som har flest kunder.  

 

Mathias: Tilbage til det med rådgivning, at I ikke har sagt, at det her kan vi ikke rådgive om. Har 

man omvendt haft en kunde, som har sagt, at vi vil ikke lade Jer rådgive om det her? Det kan godt 

være jeg har spurgt om det før, men har man haft nogle clean-cuts, hvor der er en kunde der siger, 

at vi vil slet ikke have Jer som rådgiver?  

 

Revisor 2: Ja, det har vi.  

 

Christina: Er det nogen bestemte ydelser?  

 

Revisor 2: Der er nogen der simpelhent bare vælger fuldstændig rent, og siger, at vi vil kun have 

jer til revision eller det der ligger helt tæt på revision.  

 

Christina: Er det dit indtryk, at det er noget der er kommet efter reglerne eller har det altid været 

sådan?  

 

Revisor 2: Det er kommet efter. Og vi håber og tror, at det er reglerne der gør det, og det ikke er 

noget andet. Men de vil bare slet ikke løbe risikoen. Det er meget nemmere at sige, at vi bruger 

bare slet ikke jer til det her.  

 

Christina: Ja, okay. Og det var også det jeg lidt tænkte på før ved det med, om du føler, at man vil 

have revisor til så meget som muligt, eller?  

 

Revisor 2: Det kommer. Der er ingen tvivl om, at det kommer at de vil have ren revision. En del af 

dem i hvert.  

 

Christina: Ja, fordi det er nemmere at håndtere, så man er på den sikre side?  

 

Revisor 2: Ja.  

 

Mathias: Det er jo det der er spændende. Har man noget risiko for at man træder forkert kontra 

det kendskab revisor har. Det er lidt de 2 modpoler, der støder op imod hinanden. Hvad vægter 

man højest?  

 

Revisor 2: Der tror jeg, at dem der er længst fremme i bussen, det er dem der har internationale 

bestyrelsesmedlemmer. Altså der er ingen tvivl om, at tendensen i udlandet er at de er længere 

fremme end vi er på nogle af dem. Så dem der har engelske bestyrelsesmedlemmer og dem der 
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kommer fra USA eller sådan noget, de er helt rene. De siger, at de forstår slet ikke, at vi i Danmark 

har tillid til, at det kan vi selv styre. Og der er det nemmere at sige, at der er bare et clean-cut.  

 

Christina: Ja. Og måske betyder det måske også noget, om man står lige op til en firmarotation. 

Det betyder måske også noget for, hvor meget man vil tillade. Her vil man måske hellere være på 

den sikre side.  

 

Revisor 2: Der oplever vi faktisk, at vi nok er lidt længere fremme end virksomhederne er. Altså de 

har ikke helt forholdt sig til, at lige om lidt så risikerer de faktisk, at de ikke har nogle at vælge 

imellem.  

 

Christina: Lige præcis. Hvis de bare bruger løs.  

 

Mathias: Ja, hvis der kun er Big Four, og virksomhed X har skruet ned for revisionen, så har du 3 

tilbage, og du bruger 1 i forvejen, og så bruger man et andet revisionshus, hvor der er en cooling 

periode, og så har du faktisk kun 1 udbyder tilbage, og det påvirker vel prisen på 

revisionshonoraret?  

 

Revisor 2: Det bør det gøre i hvert fald.  

 

Christina: Ja, og så tænker jeg også på koncerner, hvor man så har flere forskellige. Så kan man 

også hurtigt udelukke hinanden.  

 

Revisor 2: Ja. Firmarotationsreglerne er lavet på selskabsniveau, og ikke på koncernniveau, og 

langt de fleste vil jo gerne sikre sig, at de har den samme revisor gennem koncernen. Men har vi 

f.eks. siddet på et selskab, som så er blevet købt ind i en koncern, så er vi også restricted. Enten 

så skal vi leve med, at der er 2 revisorer fremadrettet eller også skal de sige, at vi så ikke kan blive 

valgt, når vi skal firmarotere på den store. Og det kommer til at give nogle spændende dilemmaer.  

 

Mathias: Det er noget af et puslespil.  

 

Christina: Ja, der går strategi i at planlægge det. Har I lavet nogle skriftlige eller mundtlige oplæg 

omkring kommunikationen af de her nye regler ift. rådgivningsydelser?  

 

Revisor 2: Masse.  

 

Mathias: Også på specifikke ydelser?  

 

Revisor 2: Ja, også på specifikke ydelser.  

 

Christina: Er det noget du har et eksempel på, som vi kan se?  

 

Revisor 2: Det kan jeg finde til Jer i hvert fald. Vi har jo en helt klar politik for hvordan må vi gøre 

det her, og hvordan fungerer det.  

 

Mathias: Jeg tænker også at selskaberne spørger revisor hvad han mener ift. når der kommer ny 

lovgivning?  

 



336 | S i d e   B I L A G  

 

 
 

Revisor 2: Der er ingen tvivl om, at mange af dem. Dem der er det. De har helt styr på det. Men 

langt de fleste andre læner sig op ad hvad vi siger.  

 

Christina: Ja, det er også mit indtryk. At kommer man som revisor og siger, at man er uafhængig 

og man har vurderet det her, og det har været igennem vores system. Så tror man også på det.  

 

Revisor 2: Ja, så tror de på det. Helt enig. Og det vil køre helt frem til. Det er den danske 

mentalitet. At gud ske lov, så er der en enorm tillid til revisorer. 

 

Christina: Ja, det er heldigvis sådan det skal være.  

 

Revisor 2: Ja, altså sådan ser vi det jo i hvert fald. Men sådan er det jo ikke i udlandet alle steder i 

hvert fald.  

 

Mathias: Det viser i hvert fald også ift. når revisionsudvalget skal tage stilling til revisors 

uafhængighed. Når man stiller spørgsmål til, hvordan man gør det i praksis, så kommer der nogle 

forskellige forklaringer, men altid tilføjet med, at revisor har selv styr på sin uafhængighed.  

 

Revisor 2: Ja, og det skal vi have. Men byrden er også lagt over til dem, og de skal også sikre sig 

og tage stilling til det. 

 

Christina: Men ja, det kunne være meget sjovt at se, hvis I har noget formaliseret eksempel på 

håndtering af de nye regler.  

 

Revisor 2: Ja, men det har vi. Det skal vi nok finde.  

 

Christina: Når I nu inde i jeres system skriver ind, at I har den her rådgivningsydelse og nu må 

den gå igennem. Hvad skriver man ind? Forklarer hvad ydelsen går ud på, beløbsstørrelse osv.?  

 

Revisor 2: Jamen vi kører jo med et system, hvor der er beskrivelser af alle ydelser vi har på 

ydelsespaletten, og det skal falde ind under en af dem, og så er der sat koder på. Så hvis det er 

den ydelse og den kunde, så er det forbudt eller også er det tilladt. Og det er jo så det vi ligger ind 

og det er der så en overvågning på, at det også er det der bliver leveret. Så man ikke ligger ind på 

noget her og siger, at nu får vi det godkendt fordi det må vi gerne, og så laver man noget andet. 

Og det er jo også det Erhvervsstyrelsen eller tilsynet har styr på eller følger op på i det aftalebrev 

også er det vi leverer og fakturere.  

 

Christina: Ja.  

 

Mathias: Hvornår går I ind i processen med at vurdere rådgivningsydelsen?  

 

Revisor 2: Jamen det gør vi jo, når vi bliver bedt om at byde på det. Så inden vi siger ja til noget 

som helst, så skal det igennem processen. Faktisk inden vi må bruge 1 time på at levere et tilbud, 

så skal det være godkendt at det er noget vi må byde på. Og i praksis, altså så er der også nogle 

hvor vi bliver nødt til at komme tættere på, så man går i gang med at holde møder, før man finder 

ud af om det er noget man kan levere. Det er ikke altid kunderne ved hvad de efterspørger.  
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Christina: Nej, og det er også nogle gange det, at når de skal kvalificere hvad de har fået og det 

stemmer overens med jeres, så må det også nogle gange være en udfordring, fordi man måske 

ikke helt er enige om hvad tingene er.  

 

Revisor 2: Helt sikkert.  

 

Mathias: Jamen jeg tror det var det. Vi skal ikke tage mere af din tid.  

 

Revisor 2: Nej, men det er fint. Men I må endelig komme tilbage, hvis der er noget andet. Jeg skal 

nok lige prøve at finde nogle beskrivelser.  

 

Christina: Det kunne være rigtig spændende at se. 
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Bilag 36: Transskribering af interview, Revisor 3 

Interview foretaget: fredag d. 23. februar 2018. 

Yderligere bemærkninger: Telefonsamtale.  

 

Revisor 3: Det er Revisor 3.  

 

Mathias: Hej. Det er Mathias & Christina.  

 

Revisor 3: Ja, hej med jer.  

 

Christina: Tak fordi du havde tid til lige at snakke med os.  

 

Revisor 3: Det var så lidt.  

 

Christina: Det er dejligt. Men skal vi ikke starte med kort lige at fortælle hvad vores opgave 

kommer til at gå ud på, bare lige sådan kort.  

 

Revisor 3: Jo, sig frem.  

 

Christina: Ja. Det er meget det her med, at der tilbage i juni 2016 kom de her nye regler omkring 

revisors levering af rådgivningsydelser, bl.a. med 70%-CAP'et og med direkte forbudsydelser. Og 

det er den del af de nye regler, som vores opgave kommer til at beskæftige sig med. Vi har været 

ude og snakke med nogle revisionsudvalgsmedlemmer fra PIE-selskaberne, hvor vi spørger dem 

om hvilken betydning de nye regler får ift. revisors levering af rådgivningsydelser - hvis det får 

nogen betydning, og på den anden side har vi snakket med revisorer, for at høre hvilken betydning 

det får fra jeres side af. Og så har vi snakket lidt med Erhvervsstyrelsen for at høre hvordan de har 

tænkt sig at følge op på det her, fordi det selvfølgelig også er et vigtigt element i det. Så det er 

sådan meget den praktiske betydning af de her regler, som opgaven kommer til at handle om, og 

hvad der så påvirker hvad revisor vil/må rådgive om og ikke.  

 

Revisor 3: Ja.  

 

Christina: Ja, så først og fremmest kunne vi godt tænke os at høre hvilken betydning 

du/virksomheden mener, at de her nye regler omkring begrænsningen til revisors levering af 

rådgivningsydelser kommer til at få for Jer, hvis det overhovedet har fået nogen betydning?  

 

Revisor 3: Jeg tror jeg udtaler mig som partner og ikke på vegne af virksomheden. Jeg er bare i 

den her sammenhæng en statsautoriseret revisor. Det er ikke officielle virksomhedsholdninger eller 

andet. Bare for at I lige ved det.  

 

Christina: Det er også fint lige at være afklaret.  

 

Revisor 3: Og hvordan er det med opgaven? Bliver den offentlig tilgængelig eller er den ikke 

offentlig tilgængelig?  

 

Christina: Som udgangspunkt er den offentlig tilgængelig og så kommer vi til at anonymisere, så 

det kommer bare til at stå som "Revisor" for 1 af de store 4 huse. Der bliver ikke nævnt nogle 
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navne eller noget, fordi det er ikke som sådan det der er vigtigt i vores opgave. Det er mere at få 

tendenser hvis der er noget.  

 

Revisor 3: Ja. Det er fint. Så jeg bliver anonymiseret?  

 

Mathias: Det gør du. Ja det gør du.  

 

Revisor 3: Okay. Så I vil gerne have mig til at fortælle om, hvordan det generelt indvirker med 

non-audit-service og regulering på det indtil videre?  

 

Christina: Jo, lige præcis.  

 

Revisor 3: Der er jo, bare for at fortælle hvordan reglerne fungerer. Det har I sikkert styr på. Men 

70%-CAP har jo en indfasning. Man skal jo have 3 års historik. Dvs. at det er i virkeligheden ikke i 

funktion de første 3 år.  

 

Christina: Nej. Det er først i 2020 det egentlig kommer til at have en indvirkning.  

 

Revisor 3: Det er i 2020. Og umiddelbart er det sådan, at du skal have 3 års historik, så hvis du 

tiltræder som ny revisor i 2020, så gælder det heller ikke.  

 

Mathias: Nej, okay.  

 

Revisor 3: Men det er der, og så er der hvordan selve afgrænsningen er. Man kan sige, at det, det 

specifikt går på at man ikke må. Sådan noget med implementering og design ift. forretningsgange, 

interne kontroller og den slags ting, sådan så de ikke tilladte ydelser i virkeligheden ikke har sådan 

en stor indvirkning. Også fordi vi ikke har gået til grænsen, der hvor jeg kommer fra i hvert fald. Vi 

laver ikke store IT-implementeringsprojekter for børsnoterede kunder i forvejen, og det er jo sådan 

noget af det, der bliver afgrænset. Når det så er sagt, så er der jo nogle der gør det, så det 

kommer til at betyde noget. Noget af det der er i problemstillingen er, at hvis vi ser på hvor mange 

reelle kandidater, der er til at være revisor for børsnoterede selskaber, så er det nok jo i 

virkelighedens verden Big Four som er der. Og så var der sikkert nogle der ville sige, at Danmark 

for tiden måske kun er 3 af de 4. Og det betyder jo et eller andet med, at hvis du har større 

opgaver der ikke tillader, at du er revisor og potentiale for det, så kan man jo diskutere, hvad der er 

mest kommercielt attraktivt. Om det er at være revisor eller om det er at være rådgiver?  

 

Christina: Ja, lige præcis.  

 

Revisor 3: Og det betyder også, at du er valgt som revisor, er der er nogle grænser for, hvor 

meget honorar du kan få. Hvilket også gør, at når man sammenligner revision mod at være 

rådgiver, at der er kommerciel overvejelse i det. Jeg tror ikke at det indtil videre, har det de facto 

ikke haft den store indflydelse. Min tanke vil jo være, at på sigt er der jo sund fornuft i, at det bør 

være sådan, at man i hvert fald ikke som revisor på nogen måde kan tillade sig at tænke på gynger 

og karruseller, men skal sørge for at revisionsydelsen i sig selv, har en tilstrækkelig og rimelig 

prissætning og det burde alt andet lige med aktuelt prisniveau formegentlig medfører at priserne 

burde stige. På den anden side, så er det ikke sådan at det nødvendigvis er det man har kunne se 

indtil videre. Det er heller ikke nødvendigvis de erfaringer man har fra udlandet. Bl.a. Holland hvor 

man har regler som gælder på et tidligere tidspunkt. Men altså det gør jo selvfølgelig at måden det 

bliver implementeret på de enkelte steder, så selvom der ikke er en fee-cap, så er der flere 
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revisionsudvalg der i hvert fald til brug for deres overvågning, indsætter en sådan. Så det giver nok 

alligevel og gør nok alligevel en forskel. Altså du kommer ikke til at se, medmindre der er særlige 

omstændigheder, med regnskaber hvor en revisor har fået 2 mio. i revisionshonorar og 20 mio. i 

rådgivningsydelser.  

 

Christina: Nej, man bliver nødt til at have nogle flere overvejelser omkring det samspil mellem 

revisionsdelen og rådgivningsdelen.  

 

Revisor 3: Ja, det gør man. 

 

Christina: Er det noget du tænker over - altså nu ved jeg ikke, når I skal byde på en opgave? Er 

det noget man tænker, at hvis vi byder på den her del, så kan vi udelukke os selv på 

rådgivningsdelen? Er det noget der spiller ind?  

 

Revisor 3: Altså du tænker på, at når der er revisionsudbud, om der bliver overvejet om hvad der 

er mest kommercielt attraktivt? Og hvad det ene eller det andet?  

 

Christina: Ja.  

 

Revisor 3: Og det er klart. Det tænker vi selvfølgelig over. Om det er mest relevant at være revisor 

eller mest relevant at være rådgiver. Det gør vi.  

 

Christina: Er det noget der er blevet skærpet efter reglerne er kommet, fordi der måske er noget 

der måske lidt mere udelukker det ene fremfor det andet eller har det altid været sådan, at man har 

haft den overvejelse?  

 

Revisor 3: Nej, jeg tror. Det er nok blevet skærpet. Både i forhold til hvilken type ydelser. Det er 

både typen af ydelser og fee cap, der har en indvirkning på de overvejelser som man selvfølgelig 

er nødt til at have. Måden virksomhederne indtil videre har ageret på, og måden vi agerer på er, at 

hvis noget så medfører det jo bare, at vi så har et krav om, at det også skal være økonomisk 

rentabelt at være revisor. Så det er ikke fordi, at det har ført frem til et større antal tilfælde, hvor vi 

har afstået fra at byde på revisionsopgaven. Men det afhænger af hvor stor ens 

konsulentforretning er.  

 

Christina: Ja, det burde alt andet lige ramme forskelligt.  

 

Revisor 3: Ja, så bliver man ramt mere, og jeg tror der har været tilfælde, hvor nogle har afstået 

fra at byde på revisionsopgaver.  

 

Christina: For at få rådgivningen. Ja, men er det sådan så I har lavet nogle nye tiltag eller 

ændringer til allerede implementerede politikker og procedurer omkring de her rådgivningsydelser, 

efter de her regler er kommet?  

 

Revisor 3: Vi har jo allerede politikker og procedurer på plads, men vi har selvfølgelig tilrettet dem 

til ny lovgivning. Vi har det jo allerede sådan globalt set, at vi har systemer der håndtere det. Altså 

på en børsnoteret kunde inden en opgave bliver igangsat, så har vi et system hvor du skal søge 

om lov til det, og have tilladelsen til det fra den ansvarlige revisionspartner. Så vi har systemerne 

oppe og køre til at styre det, så vi ikke kommer til at krænke reglerne. Så vi ikke bringer vores 

uafhængighed i fare, og det har alle Big Four selvfølgelig. Og det havde vi også før allesammen.  
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Christina: Ja, så på den måde er det ikke revolutionerende.  

 

Revisor 3: Nej, det er det ikke. Men vi er jo selvfølgelig nødt til at overholde reglerne. Det 

praktiske og det der i praksis virker begrænsende er hvordan man nu i det enkelte revisionsudvalg 

har valgt at implementere overvågningen af det. Fordi vi skal jo have en specifik godkendelse 

enten i form af en ramme, og der skal være nogle der siger go hos kunden. Nogle steder ved 

mindre opgaver, er det uddelegeret til driften til at håndtere det, og hvis det er større opgaver, så 

skal det godkendes i udvalget. Men det betyder jo, at vi kunde for kunde er nødt til at være 

bevidste om hvordan reglerne er, og få det til at virke. Så derfor er der kommet en del mere 

administration ud af det at skulle have tilladelse til at lave ikke-revisionsydelser.  

 

Mathias: Ja, og er det noget du føler, at PIE-selskaberne tager mere stilling til nu? Altså hvad du 

som revisor må levere af rådgivningsydelser?  

 

Revisor 3: De skal selvfølgelig aktivt tage stilling, men det er ikke fordi revisionsudvalg i Danmark 

indtil videre, generelt set, vælger at fortolke tingene meget indskærpende, hvis det er det du 

spørger om. Altså man kan jo spekulere over om de her regler, som er blevet indført fra EU, om 

der i virkeligheden ligger noget som helst akademisk studie bag ved, eller evidens om at det 

modsatte har givet anledning til udfordringer med uafhængighed. Og også lidt en tendens som gør, 

at i den revisorverden vi har nu, at enkeltsager gør livet besværligt for rigtig mange. Men i 

virkeligheden har der jo ikke været. Altså jeg kan ikke lige nævne nogle sager. I hvert fald ikke fra 

en dansk sammenhæng, hvor der er noget der siger, at det har påvirket revisors uafhængighed.  

 

Mathias: Nej, men derfor har man lavet den her EU-forordning. Ligesom man så med f.eks. 

Nordisk Fjer og Enron, hvor der så efterfølgende kom en masse lovgivning. Det er jo ikke sådan en 

skandale der har været i DK.  

 

Revisor 3: Ja, de er jo så en reaktion på forhold, og der kan vi så også blive enige om, at de også 

er en lidt overreaktion. Her er det i virkeligheden en reaktion, uden at der er noget særlig evidens 

på, at der er en problemstilling.  

 

Mathias: Ja, tænker du så også, om man så faktisk kan stille spørgsmålstegn ved, om det så 

overhovedet har en virkning på revisors uafhængighed? Tænker du at den her nye EU-forordning 

styrker revisors uafhængighed? Føler du dig mere uafhængig? 

 

Revisor 3: Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Det var jo i forvejen sådan, og det er det jo 

stadigvæk, at på en revisionskunde (børsnoteret PIE-virksomhed), så må jeg ikke blive bedømt i 

mit system på, om jeg har solgt ikke-revisionsydelser og sådan var det også før.  

 

Christina: Ja, så på den måde har det heller ikke ændret noget.  

 

Revisor 3: Det er jo det samme, nu har i godt nok fokus på ikke-revisionsydelser, men ift. 

firmaration eller rotation af revisionsfirmaer, har man i EU indført noget påkrævet, som man mig 

bekendt havde i Italien, og et enkelt eller 2 lande mere, og man har så indført det i EU, og mener at 

det har en eller anden effekt, men i USA har man sagt nej, at det tror man ikke på det her. Og det 

plejer dog trods alt at være sådan, at reglerne er mere skærpede i USA end det er i Danmark.  

 

Christina: Ja, det plejer da at være mere komplicerede regler der? 
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Revisor 3: Ja, og her har man så implementeret et regelsæt, som ud fra en eller anden ikke 

akademisk studie eller evidens på, at de har en indvirkning på noget som helst, som i virkeligheden 

gør livet problematisk. Det er jo sådan på store komplicerede koncerner tager det tid at sætte sig 

ind i forholdene.  

 

Christina: Ja, og jeg tænker også bare hele den der proces med at du skal indrapportere fra alle 

de enkelte enheder.  

 

Revisor 3: Der er store administrationsomkostninger for virksomhederne ved at skifte revisor, og 

der er store omkostninger i revisionsfirmaerne ved at sætte sig ind i nye kunder, og det er bare 

sådan, at kvaliteten af revisionen det kræver stor indsigt og det har man altså ikke nødvendigvis, 

når man starter på en revision og den bliver sikkert bedre over tid. Så derfor tror jeg, at jeg ikke er 

sikker på, at jeg kan se pointen i den del af det. Om der er en pointe i ikke-revisionsydelser og 

begrænsninger - det er der måske nok ift. et eller andet med omfanget. Det kan jeg godt se 

rationalet i. Og jeg syntes vel heller ikke, at det er rimeligt at en revisor står overfor at 

implementere et finanssystem, og det er jo så ikke revisoren, men andre folk fra samme 

virksomhed, som skal revidere. Det kan jeg godt se kan give nogle problemstillinger, men det vil 

jeg så vove at påstå, at det gjorde vi så heller ikke i forvejen. Så derfor har det indtil videre ikke 

medført den store forskel i vores ageren.  

 

Christina: Er det sådan så du føler, at der er nogle gråzoner ift. hvilke rådgivningsydelser må man 

levere og hvilke må man ikke, ift. den nye lovgivning. Altså f.eks. den option som Danmark 

udnytter ved at sige, at skatterådgivning må du godt lave, hvis du kan dokumentere at det ikke har 

en stor indvirkning på regnskabet. Er der nogle områder hvor man er i tvivl om, om man kan gøre 

det eller ikke gøre det?  

 

Revisor 3: Der er blevet udarbejdet en vejledning, som I sikkert har. Og nej, den giver ikke enormt 

meget klarhed omkring tingene.  

 

Christina: Nej, det er nemlig også vores indtryk. Det er meget fortolkningsspørgsmål.  

 

Revisor 3: Det er meget et fortolkningsspørgsmål og der vil danne sig en praksis, og det er jo 

interessant at se, hvordan det så kommer til at virke.  

 

Christina: Ja. Men er det sådan så du har sagt, at de her typer rådgivningsydelser dem afstår jeg 

altid fra, fordi der er en eller anden risiko for noget?  

 

Revisor 3: Altså vi har vores fortolkning, og der er jo selvfølgelig ting som vi ikke. Ja, det er der.  

 

Christina: Kan du nævne nogle eksempler på en rådgivningsydelse, hvor det afstår I altid fra? 

Bare for at have noget konkret?  

 

Revisor 3: Hmm. Det er klart, at alt hvad der hedder implementering og design, det afstår vi fra. 

Men det er også sort/hvidt. Det på skatteområdet er en gråzone. Noget af det hvor jeg syntes det 

er en besynderlig en, er at man f.eks. ikke kan opstille et regnskab for et lokalt datterselskab som 

udgangspunkt. Som virker besynderligt. Jeg kan ikke se, hvor det at lave et regnskab til brug for 

noget i et eller andet land for et lille ubetydeligt datterselskab - det må man ikke. Og det afstår vi 

fra selvfølgelig. Men det er ikke sådan så vi pr. definition har fortolket indskærpende ift. reglerne.  
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Christina: Nej, så det er meget en konkret vurdering, og så bliver det jo ligesom lagt over til jeres 

afdeling hvor alle ydelser skal igennem, eller partneren der sidder og er ansvarlig og så skal 

vurdere.  

 

Revisor 3: Ja, altså vi har jo selvfølgelig alle mulige systemer for den slags ting. Vi har 

independence-afdeling som er dem der fortolker og rådgiver om det, så vi har 

kvalitetsstyringssystemer. Så det er ikke tilfældigt. Det er ikke hver partner sin fortolkning.  

 

Christina: Nej, okay. Der er nogle systemer og processer det kan køre igennem? 

 

Revisor 3: Lige præcis.  

 

Mathias: Udover den her kommercielle overvejelse der ligger i, om man skal byde på en revisions- 

eller rådgivningsopgave - er der så andre ting der påvirker den her overvejelse, omkring om man 

skal tage den enkelte opgave?  

 

Christina: Ja, er der andre ting, hvor du kan sige, at de her risici og faktorer de spiller ind, når man 

skal vælge hvad man må yde rådgivning om eller ej?  

 

Revisor 3: Altså i sidste ende er det jo også justment fra om man mener, at det kan bringe ens 

uafhængighed i fare eller ej. Så i sidste ende, så udover vi har systemer, så har partneren 

selvfølgelig et selvstændigt last call, men det er ikke sådan så vi pr. definition laver andre 

fortolkninger eller skærpelser. Der ligger en relevant lovgivning, eller relevant, men der ligger en 

lovgivning og den overholder vi selvfølgelig, og systemer der understøtter det. Men det er ikke 

sådan så vi af egen fri vilje indfører andre ting.  

 

Christina: Nej, og jeg tænker også at det meget er et fortolkningsspørgsmål og op til den enkelte i 

situationen ud fra en eller anden konkret vurdering?  

 

Revisor 3: Ja. Og altså i mange koncerner, så er det jo at der er mange dagligdagsstilfælde, hvor 

der ikke er de store fortolkningstilfælde. Hvis det er et spørgsmål om fortolkning af lokalt 

compliance regler indenfor skatterådgivningen i et eller andet datterselskab, i et lokalt land, så er 

der typisk ikke de store problemer. Altså det er ikke sådan så vi løbende har vældige 

fortolkningsudfordringer med det, men vi har et pokkers administrativt besvær og bøvl ud af at 

skulle køre en proces omkring det.  

 

Christina: Ja, det kunne jeg godt forestille mig, at der er nogle praktiske besværligheder omkring 

det. Er det sådan, så du som revisor drøfter din levering af rådgivningsydelser med 

revisionsudvalget? Er der en dialog mellem jer?  

 

Revisor 3: Ja, ja. Ja, ja. Som der også er i reglerne, så skal de tage stilling til hvilke ydelser der 

må leveres og skal jo godkende det og have rapportering omkring det. Og der ligger jo i de fleste 

steder, som der bør gøre, en politik eller som der skal ligge, en politik for ikke-revisionsydelser, og 

hvilke ydelser som de mener der er og hvad processen omkring det er, og at de modtager 

rapportering og opfølgning om det. Og de har jo pligt til at tage stilling til og vurdere revisors 

uafhængighed og følge op på det, og det gør de også i forhold til revisionsydelser.  

 

Mathias: Ja, okay. Så du føler faktisk, at de tager stilling til det.  
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Revisor 3: Ja, det gør jeg. Absolut.  

 

Christina: Hvordan oplever du selskabernes reaktion på de nye regler? Er det sådan så du kan 

sige, at der en tendens til at man gerne vil have sin egen revisor til så meget som muligt, og giver 

dem så meget rådgivning som muligt eller er de lidt i tvivl omkring de nye regler, så man måske lidt 

vælger den sikre side, og siger at så har man kun sin revisor til at lave revision. Er det sådan så du 

kan se en tendens i noget der?  

 

Revisor 3: Jeg tror, at tendensen er at kunderne syntes, at det er bøvlet og besværligt. Det der er 

blevet indført, og de fleste kunder kan ikke forstå hvad nytten er, og at de syntes generelt set, at 

alle de der dagligdags compliance og mindre opgaver, der vil de i virkeligheden helst bruge deres 

revisor, fordi det er nemmere. Man skal ikke sætte andre ind i tingene, så for dem er der et 

værditab ved at skulle gå ud og hente rådgivning fra andre rådgivere. Men det er ikke sådan så der 

er en entydig rød tråd i, at så vælger man en skatterådgiver, som man altid bruger og det er ikke 

den eksterne revisor eller en der hjælper med regnskabsmæssig rådgivning eller andet. Det er der 

ikke nødvendigvis en fuldstændig entydig rød tråd i, og man kan sige, at i sidste ende skal det jo 

også drøftes med revisor i forbindelse med vedkommendes revision af årsregnskab.  

 

Christina: Ja. Men det var også bare, hvis man kunne se, at der var en tendens. At mange 

selskaber f.eks. var i tvivl omkring hvordan man skulle fortolke de her regler, så man måske hellere 

sagde, at man så helt dropper at lade sin revisor til at gøre det, så man ikke løber nogen risiko.  

 

Revisor 3: Der er vel selvfølgelig en tendens til, at folk i det samfund vi er i nu, hvor der er 

uhyggeligt fokus på compliance og overholdelse af regler, snarere fortolker ting lidt mere forsigtig 

end det modsatte.  

 

Christina: Ja, lige præcis.  

 

Revisor 3: Og det er der jo så også selvstændigt et værditab i.  

 

Mathias: Jeg mener også, jeg kan ikke lige huske hvem, men mener at vi har læst, at det vil 

medføre en øget omkostning på omkring 450-500.000 kr. for selskaberne pga. øget administration 

osv.  

 

Revisor 3: Ja, jeg skal ikke gøre mig klog på tallet, men der er jo ingen tvivl om, at der er øget 

administration og der er også øget omkostninger samlet set.  

 

Mathias: Ja, også med den her firmarotation.  

 

Revisor 3: Ja, fordi du skal sætte nye rådgivere ind i tingene, og man kan kalde det for synergi 

fordele ved at revisor kender til ens forhold i forvejen.  

 

Christina: Ja, og man sige, at det er en ting, og så derudover er der alt det administrative, og 

sørge for at man har processer så man sikrer, at man får indrapporteret alt det her.  

 

Revisor 3: Ja, og vi har det selvfølgelig i revisionsfirmaerne i forvejen men selskaberne skal jo 

selv kunne følge op på det. 
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Christina: Ja, de er jo også nødt til at have en eller anden kontrol og have et system, som sørger 

for at hvis der sidder en ude i en eller anden enhed, så bliver det indrapporteret når de skal have 

en eller anden rådgivningsydelse, for ellers kan de jo ikke have styr på det.  

 

Revisor 3: Ja, helt sikkert.  

 

Christina: Jamen, så tror jeg egentlig det var det. Vi skal ikke tage mere af din tid. Det var 

spændende lige at høre om.  

 

Revisor 3: Følger det nogenlunde med hvad I har hørt fra andre revisorer?  

 

Christina: Ja, det syntes jeg.  

 

Mathias: Det gør det. Det er meget den samme tendens, og meget vores indtryk det der med, at 

selvfølgelig bliver man påvirket af de nye regler, og måske er man nødt til lige at stramme op og 

tilføje lidt, men mange har allerede indbygget nogle systemer, hvor man f.eks. har en 

uafhængighedsafdeling det skal igennem og skal godkendes af den overordnede partner. Alt det 

har revisionshusene allerede.  

 

Revisor 3: Vi har i Danmark og generelt i Big Four jo i forvejen veletablerede systemer.  

 

Christina: Ja, og det er også vores helt klare indtryk.  

 

Revisor 3: Så nogle kunne sige, at man her har lavet en eller anden overreaktion på basis af 

noget, der ikke er nogen evidens for.  

 

Christina: Og så syntes jeg lidt, at ser man på selskabernes side, så er det lidt mere forskelligt alt 

efter hvor store selskaberne er. Altså nogle af de store har allerede fuldstændig implementeret, at 

man i forvejen havde en proxy med at revisor måtte levere måske 1:1, og så har man måske lige 

justeret lidt på det, men havde allerede et system hvor man indrapporterede for enhederne, og så 

er der andre der først nu skal til at drøfte i revisionsudvalget, hvad man skal gøre og hvordan man 

skal lave den her proces.  

 

Revisor 3: Ja, det er lidt sent kunne nogen sige.  

 

Christina: Ja, det er lidt sent.  

 

Revisor 3: Ja, fordi det har været i kraft i hele 2017, så det tror jeg er lidt for sent. Jeg kender ikke 

til nogen, der ikke har taget stilling.  

 

Mathias: Ja, og få hvor man lige skal forklare 70%-kravet og først lige skal drøfte det nu. Men de 

fleste har hørt om EU-forordningen og mange har også lavet pre-approval charter og havde i 

forvejen en intern proxy på 1:1 og havde i forvejen lidt gjort op med det her revision i forhold til 

rådgivning, så der var rigtig mange der havde overvejelser inden EU-forordningen kom.  

 

Christina: Vi har snakket med en del revisionsudvalgsmedlemmer, og som du også selv sagde, så 

er der noget af det, der bliver uddelegeret, så det er driften der sidder med det til daglig, så de ikke 

på den måde kender til reglerne, men måske alligevel har implementeret det i selskabet.  
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Revisor 3: Ja. I skal også være opmærksomme på, at der kommer en vejledning fra 

Erhvervsstyrelsen til revisionsudvalg, og den kan også indeholde noget der kan være relevant. Og 

måske få den med i opgaveskriveriet - nu ved jeg ikke hvornår I skal aflevere?  

 

Mathias: Midt i maj.  

 

Revisor 3: Okay.  

 

Christina: Men tak for din tid og hjælp.  

 

Revisor 3: Det var så lidt. 
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Bilag 37: Transskribering af interview, Revisor 4 

Interview foretaget: torsdag d. 19. marts 2018.   

Yderligere bemærkninger: Telefonsamtale.  

 

Revisor 4: Det er x. 

 

Christina: Hej x, det er Christina og Mathias.  

 

Mathias: Hej x.  

 

Revisor 4: Hej. 

 

Christina: Dejligt du havde tid til os.  

 

Revisor 4: Ja ja. Det lykkedes om sider.  

 

Mathias: Ja lige præcis.  

 

Christina: Sådan er det, det skal ikke være let. Nej, men det var dejligt du ville snakke lidt med os. 

Jeg tænker, at vi først og fremmest fortæller lidt om hvem vi er. Vi studerer begge to på CBS og er 

i gang med det sidste semester. Så vi skal aflevere vores afhandling her midt i maj. Vores opgave 

kommer til at tage udgangspunkt i den nye EU-forordning der er kommet, og der er jo ret mange 

ting. Så vi har begrænset den til, at den skal omhandle de begrænsninger der bliver lagt på 

revisors levering af rådgivningsydelser bl.a. med 70%-CAP'et og den specifikke forbudsliste. Det vi 

gerne vil med opgaven er at prøve at få et praktisk indblik i hvilken betydning de her 

begrænsninger har, både set fra revisors side og fra PIE-selskabernes side. Vi har været ude og 

interviewe mange RU-medlemmer for at høre deres syn på reglerne.  

 

Mathias: Vi er faktisk helt op på 11 revisionsudvalg og så en 3-4 forskellige regnskabsansvarlige 

og så en revisor fra hvert revisionshus, fra Big Four. Og udover den praktiske betydning, så er det 

også hvilke faktorer der påvirker valget af, hvad man som revisor vil rådgive om, og om man 

overhovedet vil påtage sig en rådgivningsydelse i forhold til revision.  

 

Christina: I forhold til anonymitet, der anonymiserer vi alle interview personer, så der er ikke noget 

med navn eller noget som kommer til at fremgå af opgaven. 

 

Revisor 4: Okay.  

 

Christina: Så vores første spørgsmål er egentlig, hvilken betydning du tænker, at de nye regler i 

forhold den her begrænsning af rådgivningsydelser har fået for dig? 

 

Revisor 4: Hvis vi lige tager 3 skridt tilbage, så selve rotationsreglerne får en betydning i 

branchen. Der vil komme noget mere dynamik end der tidligere har været, når overgangsreglerne 

løber ud. Hvis vi så siger, hvad betydning det får for de ydelser som man vil og kan levere, så har 

jeg sådan et meget grundlæggende synspunkt, at det skal kunderne bestemme. Jeg har egentlig 2 

gode eksempler på det, som jeg kan fortælle i sådan lidt anonymt, fordi det vil inkludere nogle 

andre revisionshuse. Men en af dem, det var en af verdens største banker, beliggende i England, 

hvor at et af husene, en af Big Four sagde, at de ønskede ikke at byde på revisionen, fordi de at de 
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havde sådan set en masse rådgivningsarbejde de gerne ville opretholde. Så blev virksomheden så 

irriteret, så de sagde stop til at få rådgivning hos dem, fordi de syntes det var provokerende ikke at 

byde på revision i udbuddet. Det andet eksempel, det var modsat, hvor en meget stor virksomhed, 

det var så virksomhed-x i det her tilfælde. De havde inviteret til et globalt revisionsudbud, og så 

ringer de og siger: "Hvorfor byder I ikke på revisionen, når nu det er jeres største 

rådgivningskunde?". Så var svaret: "Det gør vi, fordi I ikke beder os om det. Det er sådan set jer 

der er kunden, så I beslutter hvad I helst vil bruge". I det her tilfælde var det så revisionshus-x, 

men det kunne som sagt lige så godt være en af de andre. Så jeg tror, at det vil blive en 

virkelighed, hvis ikke man allerede er opmærksom på det som revisor og rådgiver. Så skal det 

ultimativt være virksomheden der beslutter, om de vil bruge et givent firma til det vi kalder restrictet 

service, dvs. det der gør at man ikke kan fungere som revisor. Det leder tilbage til spørgsmålet. 

Det vil være min ledetråd til alle de problemstillinger jeg bliver mødt med til dags dato, hvor der vil 

komme tilfælde, navnlig hvis det er nogle lidt større ting, altså IT-implementering som går over en 

årrække. Det er både restrictet og som har en lang rækkevidde. Mange af de andre ydelser på 

listen, det er nogen, hvor at hvis man beslutter sig i god tid, så kan man få det håndteret.  

 

Mathias: Ja, uden at udelukke nogen og blive ramt af det.  

 

Revisor 4: Lige præcis. Et eksempel som jeg kender, nu kan jeg ikke engang virksomheden, men 

det er også mindre vigtigt. Men en stor global virksomhed. De kører deres udbud her i efteråret 

2018, med henblik på at blive revisor på 2020. Dvs. at de har det afklaret mere end 12 måneder 

før, med henblik på at sikre en fuldstændig cool-off i det tilfælde hvor der måtte være nogle 

grænseflader.  

 

Mathias: Og det tænker du er på grund af EU-forordningen? 

 

Revisor 4: Det er udelukkende på grund af den, for at sikre at man vil være clean i forhold til 

potentielle konflikter, fordi de globale virksomheder i vidt omfang arbejder med alle Big Four rundt 

omkring i verden. Som regel ikke noget der ikke kan håndteres inden for kort tid. Altså man træder 

ud af nogle rådgivningsopgaver med kort varsel så man har mulighed for at blive revisor.  

 

Mathias: Hvad tænker du er argumentet for klienten der? Er det fordi man er bange for kun, at 

sende revisionen i udbud til få revisionshuse?  

 

Revisor 4: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror det i første omgang handler om, at de selv vil kunne 

vælge den de syntes er den bedste revisor. Så kan der jo være, og er typisk et element af, at man 

vil sikre sig, at der er konkurrence. Men det hænger jo typisk sammen med, om man kan få den 

man helst vil have. Altså lad os sige, at der er nogen der har været revisorer i mange år, dvs. som 

skal ud at finde en ny revisor. Jamen så kan du have op til 3 kandidater hvis vi ligesom snakker Big 

Four segment. Så afhængig af hvor mange revisionsfirmaer man tæller med. Så jeg tror det er for 

at sige, at: "Vi vil have den vi syntes er den bedste revisor". I det indgår også hvem det er der 

stiller op, altså teamet, hvad er det for en ydelse de får, og prisen spiller også et element. Men jeg 

tror ikke det er driveren, altså den vigtigste faktor. Men det er klart det spiller ind.  

 

Christina: Men det er meget at man vil have den bedste til opgaven. 

 

Mathias: Og at man kan vælge.  

 

Revisor 4: Ja valgmuligheden. "Jeg vil simpelthen selv bestemme, hvem der skal være min 
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revisor". 

 

Christina: Ja og ikke være tvunget til at vælge. Men oplever du, at der er en klar tendens i, at der 

efter de nye regler, bliver en lidt større skillevæg imellem revision og rådgivning. Er det sådan så 

du oplever, at klienterne ligesom siger, at vi vil gerne have vores egen revisor giver os så meget 

som muligt, eller vil man hellere være på den sikre side, så man siger: "Ej, alt rådgivning det lader 

vi nogle andre om, og så har vi nogle andre på revisionen."?  

 

Revisor 4: Jeg forstår spørgsmålet. Jeg syntes det er svært. Fordi det er meget forskelligt hvad de 

enkelte virksomheder vælger. Men hvis jeg skal tage sådan et overliggende view, så vil jeg tro, og 

vi er der måske ikke helt endnu, men jeg vil tro, at virksomhederne vil gå i en retning af en klarer 

adskillelse imellem revision og rådgivning. De orker ikke at skulle diskutere med deres 

revisionskomite hele tiden. De ønsker ikke at komme i nogle grænseflader. Det er sådan set fint 

nok, og det er jo det der har været lovens intention. Men det gør nok, at der vil komme en række 

tilfælde, hvor virksomhederne har en mere striks fortolkning end i lovens forstand. Et af 

eksemplerne der kan komme, som jo er sådan en transmission nu. Men jeg tror på sigt, at så vil 

skat. Det vil være helt opdelt. Man vil ikke skulle ind og have rådgiver som ikke må hjælpe med det 

og det. Altså der tror jeg, at man vil, over tid, have nogle klarer opdelinger.  

 

Christina: Ja, det administrative i at skulle styre det? 

 

Mathias: Og man skal tage stilling til den nye vejledning som Erhvervsstyrelsen har sendt ud, og 

så er det måske bare nemmere at lave et clean-cut, og få skatterådgivning et andet sted.  

 

Revisor 4: Ja, fordi man skal hele tiden forklare sig, nu er der kommet øget krav til hvad 

revisionskomiteen skal godkende og gennemgå.  

 

Christina: Lige præcis, og der er stadig meget fortolkning i det.  

 

Revisor 4: Så tror jeg, at fortolkningen den vil starte hos de største virksomheder. 

 

Christina: At de vil gå foran? 

 

Revisor 4: Ja.  

 

Christina: Er det sådan så du kan sige, at I har lavet nogle nye tiltag eller ændringer til politikker 

eller procedure? En måde at gøre tingene på, når I skal levere en rådgivningsydelse, efter de her 

nye regler er kommet.  

 

Revisor 4: Ja, det har vi. Men vi har jo hele tiden haft det. Det har de andre store også. Nogle 

meget strikse godkendelsesprocedure, dvs. hvis vi opererer med en større kunde som har 

datterselskaber rundt om i verden. Så har vi et system, så hvis revisor ude i Chile spørger om de 

må lave deres selvangivelse, så skal han ind og søge i et system, der hvis jeg er den ansvarlige 

partner, lander i min godkendelsesboks, om de må lave den ydelse eller ej. Udover den her 

konkrete beskrivelse der kan være af opgaven, så har vi sådan et helt ydelseskatalog, dvs. du har 

de her ydelser, de er forbudte, de her er tilladte. Det er selvfølgelig afstemt op imod EU-

forordningen. Så der er indført ret tæt opfølgning på det. Det gælder det samme hos vores 

kollegaer. Der er ingen firmaer der kan tåle at blive udsat på kritik på det her område.  
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Christina: Er det hver enkelt ydelse der skal op til godkendelse, eller er det over et hvis beløb eller 

bestemte typer?  

 

Revisor 4: Det er alle ydelse. Så kan der være, afhængig af hvad virksomhederne internt har. Det 

kan være man tager dialogen med dem også. Det ser vi mere og mere, den her side, at der er 

nogen der spørger om den der ydelse i Chile, og så siger jeg, at det mener jeg sådan set godt af 

den og den årsag, så drøfter man den lige med sin kunde.  

 

Christina: Er det så revisionsudvalget man drøfter det med, eller en regnskabsansvarlig?  

 

Revisor 4: Det er typisk delegeret til en regnskabsansvarlig, hvor man så opsummerer det. Jeg 

har været med til, at man hos virksomhederne så har en beløbsgrænse, dvs. at man har faktisk 

delegeret det, og så bliver det samlet op. Men du kan sige, at revisionsudvalget godkender det, til i 

hvert fald de og de ydelser er godkendte og op til det her beløb. Og så får de hvert møde en 

opsummering. Det er der så nogen af dem som er begyndt at indføre. Det er sådan set, at de 

beder om det fra alle Big Four, for at kunne monitorere om der er nogen der laver noget, der 

potentielt på sigt kan gøre, at de ikke vil være valgbar som revisorer. 

 

Mathias: Har I lavet andre politikker og procedure, som vedrører den her begrænsning til 

rådgivningsydelser?  

 

Revisor 4: Ja, vi har lavet nogle procedurer for, hvordan vi opsamler og tilsikrer, at det bliver 

rapporteret til revisionskomiteen, som er en af de nye tiltag. Hvor tidligere der var det fint nok, at vi 

var på bagkant, men nu skal det i et større omfang forhåndsgodkendes.  

 

Mathias: Udover firmarotationen, er der så andre ting, som du tænker for betydning for dig som 

revisor eller for jeres revisionshus? F.eks. 70%-CAP'et eller forbudslisten? Tænker du at 70%-

CAP'et gør, at PIE-kunderne vil vælge jer i mindre omfang, end tidligere?  

 

Revisor 4: Jo jo, det får jo betydning. Men jeg tror den får en betydning. Men det jeg sagde 

tidligere omkring virksomhedens valg, om de går mere og mere restrictet. De gider ikke sidde og 

argumenterer for hvorfor den her skatteydelse er ok. Så den effekt vil i hvert fald være større, end 

70%-grænsen. Det er skøn og vurdering, fordi vi er der ikke rigtigt endnu. Så det er svært at vide, 

hvad konsekvenserne er. Men jeg tror det andet vil være mere retningsgivende for, hvad der 

kommer til at ske.  

 

Mathias: Men også fordi jeg tænker, at man som revisor til et PIE-selskab må have et kendskab, 

og det kendskab tænker jeg også at selskaberne erkender. Så der må også være nogle ydelser, 

hvor at det bare giver mest mening, at det er husets revisor, eller eksterne revisor der rådgiver på 

det.  

 

Revisor 4: Jamen det er rigtigt. Og grundlæggende er jeg lidt ked af reglerne, fordi der hvor man 

som revisor, gøre mest gavn, det er jo der hvor man kan hjælpe med en masse ting, udover 

revisionen, fordi man kender dem. De skal ikke forklare det hele hver gang, og vi ved også i et hvis 

omfang hvordan de tænker, og hvordan de vil gøre i den her situation.  

 

Christina: Ja, så på den måde er der noget kendskab, som går tabt, ved at der kommer 

begrænsninger.  
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Revisor 4: Jo, og der må man så sige, at det er det lovgiver har ønsket.  

 

Christina: Der er ikke så meget at gøre, det er sådan spillereglerne er.  

 

Revisor 4: Ja.  

 

Christina: Hvad sådan i forhold til det system I har, når der kommer en ydelse ind til dig, er det så 

kodet ind i systemet. Så hvis det nu f.eks. er i England, at der er en revisor som gerne vil levere en 

ydelse, er det så sat op på deres implementering af EU-forordningen? Altså jeg tænker vi har 

udnyttet optionerne i revisorloven og sagt, at vi må alligevel godt lave nogle bestemte typer af 

ydelser, som der egentlig i forordningen var forbudte. Men der kan være andre lande, som har 

indført en strammere udgave af de her ydelser. Er det noget man koder ind i systemet?  

 

Revisor 4: Det giver rigtig god mening, og det kan godt være et område hvor vi ikke er helt skarpe 

endnu. Det man kan sige, det er at det der gælder, hvis det er en dansk kunde, hvor jeg er revisor, 

så er det de danske regler der gælder. Hvis der er nogen i England, der har noget der er mere 

restriktivt, så siger vi jo bare up-front, at den her ydelse kan de ikke levere. 

 

Christina: Det er også bare det der med at man læser loven, at så er der forskellige optioner og 

muligheder man kan udnytte. Jeg tænker det må være besværligt og kompliceret at navigere rundt 

i de der regler, når man operer i forskellige enheder.  

 

Revisor 4: Det er rigtigt, men der kan man sige, at hvis der kommer nogen tvivlsspørgsmål, så det 

vi har i vores, så per refleks, hvis der kommer en og siger, at de gerne vil lave en skatteydelse et 

eller andet sted. Så hvis de ikke har lagt det ind i systemet, så beder jeg dem uploade et udkast til 

aftalebrev. Så sætter man sig ultimativt og læser, hvad det er for en ydelse de har aftalt, at vi skal 

hjælpe med lokalt. Så tager man den dialog, og så har vi, og det har de andre også, simpelthen en 

risk-funktion. Så hvis jeg er i tvivl, så har jeg nogle kollegaer jeg spørger. Hvis de er i tvivl, så har 

man et internationalt set-up, som forholder sig til det. Jamen i tvivlstilfælde, så ville man ultimativt 

sige fra.  

 

Mathias: Når man som revisor så har leveret en rådgivningsydelse, hvordan forholder man sig så 

helt generelt til sin uafhængighed? Altså skal du i højere grad nu dokumentere, at du er uafhængig 

når du levere en rådgivningsydelse?  

 

Revisor 4: Ja, det vil jeg mene. Altså kravene til at dokumentere det er større. Vi operer også 

med, i nogle tilfælde det vi kalder safe-guards. Hvis det er et separat team, som ikke har noget 

med revisorerne at gøre, så er der nogen ting man kan lave. Så skal man dokumentere hvordan vi 

har tilsikret det her.  

 

Mathias: Skal det fremgå af en revisionsprotokol til revisionsudvalget?  

 

Revisor 4: Jo, men der har vi mere den generelle, hvor vi beskriver, at inden vi påtager os et 

stykke arbejde, så forholder vi os til det og det.  

 

Christina: Ja, jeg tænker også den uafhængighed I tager stilling til ved rådgivningsydelser, er vel 

på en eller anden måde bygget ind i det system I har? 

 

Revisor 4: Ja, lige præcis.  
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Christina: Kan du sige sådan, at der er nogle bestemte parametre man skal vurdere det på, om 

man er uafhængig? Eller er det en konkret vurdering?  

 

Revisor 4: Det ved jeg ikke. Jeg vil jo mene man forholder sig til det hver gang. Der hvor det er 

åbenlyst, der sker det sådan lidt per automatik. Så vil der være nogen af de der ydelser, som du 

godt må og ikke må. Man må gerne lave sparring og hjælpe med noget analyse. Men du må ikke 

hjælpe med bogføringsgrundlag, eller noget der er inde og røre ved systemerne. Der er nogle af de 

steder, hvor man både skal bruge den rigtige termologi, men også de facto have den rigtige 

opremsning af opgaven.  

 

Mathias: Føler du at revisionsudvalgene er mere kritiske, i forhold til revisors uafhængighed efter 

de nye regler er kommet? Det med at de aktivt skal tage stilling til revisors uafhængighed. 

 

Revisor 4: Jeg vil måske vende den om og sige, at der er en stor bevidsthed omkring det. Men om 

det er sådan kritisk, det kan det jo godt være. Altså jeg har kommet et sted, hvor jeg skulle løse en 

særopgave, og så var der nogle ting om et prospekt, som nogen andre revisorer godt mente de 

kunne lave, og hvor de lige var blevet spurgt en ekstra gang af revisionsudvalget. Så jeg vil da tro, 

at der er startet med at være en øget opmærksomhed på det. Så kan det ultimativt også blive til, 

en øget udfordring.  

 

Christina: Hvad sådan i forhold til de nye regler, føler du at der er nogle gråzoner i forhold til hvad 

man som revisor må levere af rådgivningsydelser? 

 

Revisor 4: Nej. Ikke sådan på stående fod. Vi vil jo sidde og holde det op imod reglerne, og så kan 

det godt være der kommer situationer at det er grænseflader. Men jeg har ikke prøvet at sidde med 

noget, hvor jeg har været i tvivl.  

 

Christina: Kan du sige, at det her er afgørende for, når du skal beslutte hvad du gerne vil rådgive 

om, og hvad du ikke vil rådgive om? Er der nogen ting der spiller ind der?  

 

Revisor 4: Ja. Altså fremtoningen. Hvad ville en kritisk person stille sig op og sige, ved det du gør 

her? Kan det blive udsat for kritik? Det kan godt være, at du i lovens forstand må yde den her 

ydelse. Men hvis der er nogen der kan rejse tvivl om uafhængighed, så er det jo både i kundens og 

i min interesse at jeg afstår fra den. Så det lyder sådan lidt fedtspiller agtigt. Men hvis du er i tvivl, 

så lad vær. Bliver det så de facto overimplementeret, og nogle af tingene syntes jeg er fjollede og 

alt muligt. Men det kan vi alle sammen ikke bruge til noget. Der er bare de hårde facts, og så må 

man agere ud fra det.  

 

Mathias: Så du tænker at uafhængigheden spiller en rolle i, når du som revisor skal vælge om du 

vil påtage dig en rådgivningsydelse? 

 

Revisor 4: Ja, i høj grad.  

 

Christina: Hvad sådan noget som, også lidt tilbage til det i starten med firmarotationen og at man 

kan udelukke hinanden. Altså at hvis man er på en rådgivningsopgave, så kan man måske ikke 

blive revisor, er det noget du syntes spiller ind? 

 

Revisor 4: Ja, det gør det. Det har det jo været, også efter de gamle regler. Der hvor det virkelig 
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flytter noget, det er det med IT-implementering. Det har man jo aldrig måtte, så det er jo ikke sådan 

en EU-audit-forordning-ting. Men jeg har da kendskab til meget store virksomheder, hvor man har 

valgt at skifte revisor, fordi man gerne vil bruge et bestemt firma til den ydelse. Så er de simpelthen 

steppet ned som revisor. Det har jeg ikke oplevet tidligere. Så der kommer jo til at ske noget. Hvor 

en meget stor europæisk forsikringskoncern, hvor revisor simpelthen steppede ned, fordi de skulle 

have en stor IT-implementering, som de skulle have hjælp med. Så er vi tilbage til det med, at det 

skal være virksomheden, det skal være kunderne der skal bestemme hvad de skal bruge deres 

revisor til. Jeg har ikke siddet i nogle hårfine diskussioner hos os endnu. Vi har haft et eksempel på 

en større dansk virksomhed, hvor de parallelt havde udbud på noget man kalder global mobility 

compliance services, men egentlig hvor man laver deres regnskab og selvangivelser i 40-lande, 

hvor et revisionshus forestår udarbejdelse af alle de dokumenter, og parallelt så havde de et 

revisionsudbud. Man måtte ikke lave begge dele. Det ene var en konfliktet ydelse og det andet var 

almindelig revision. Der havde vi jo bare, og det var derfor jeg startede med at sige, at der sidder vi 

og kigger på hinanden og siger, at der kun er 1 model. Enten full-scope på begge dele, altså hvor 

vi leverer top produkt på begge dele, fordi ellers så kigger kunderne lige igennem, og siger hvis vi 

laver et 3/4 revisionstilbud, og sætter prisen lidt for højt, fordi vi hellere ville lave den anden ydelse. 

Så er man nødt til at være skarp på begge dele. Så var det vores CEO, som skulle være garant 

for, at vi skulle være skarpe på begge tilbud, fordi det havde vi jo en interesse i. Så der kører et 

revisionsboard og et rådgivningsboard helt adskilt. 

 

Mathias: Så det vil sige, at I har på nuværende tidspunkt ikke undladt at byde på en revision, fordi 

I hellere vil have rådgivningsopgaven? 

 

Revisor 4: Nej. Altså udgangspunktet vil være, at vi byder på begge dele. Men alternativet er, at 

sætte sig ned med kunden og sige: "Prøv at høre her. Vi vil gerne hjælpe jer. Men lige præcis det I 

har lyst til, hvad tænker I?" Sådan som det er i dag, så tror jeg, at der vil de bede om, at man byder 

på begge dele. Det vil være mit gæt, men det vil være meget forskelligt.  

 

Mathias: Men det er jo også, hvis I har set eksempler på, hvor at klienten simpelthen har valgt helt 

fra, fordi at man som revisor måske har shoppet lidt i, om det skulle være rådgivning eller revision.  

 

Christina: Ved du så omvendt, hvad kunderne vægter, når de vælger hvad man gerne vil have sin 

revisor til at rådgive om? Er det sådan, så du kan sige at det er de og de parametre der spiller ind? 

Er det de rette kompetencer, eller laveste pris. Kan man sige et eller andet? 

 

Revisor 4: Nej, det syntes jeg er svært. Det er jo et mix. Jeg tror at hvis du spørger virksomheden, 

så vil de gerne have det bedste i forhold til en fornuftig pris. Der er ingen tvivl om, og det har I 

sikkert også hørt fra nogle andre, at der er en rimelig hård priskonkurrence. Men jeg tror sådan set 

ikke, at det i særlig mange tilfælde er prisen der ultimativt betyder. Vi går jo alle ind med skarpe 

priser, så det er same-same. Det er indenfor et rimeligt interval.  

 

Christina: Det er også det vi har fået ud af nogen af dem. At det måske i bund og grund ikke er 

prisen der er det afgørende.  

 

Mathias: Altså prisen betyder noget, det har den altid gjort. Men det er måske i endnu højere grad 

kvaliteten af rådgivningen.  

 

Christina: Men også som du siger, at så langt ligger man ikke væk fra hinanden i pris.  
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Revisor 4: Nej, og så er det svært at sige, om prisen betyder noget alligevel. Fordi hvis du lower-

off, så betyder den en hel masse.  

 

Christina: Er der nogle områder, hvor I har sagt, at det vil vi bare ikke yde rådgivning om? Altså 

udover forbuddene.  

 

Revisor 4: Nej. Men altså man kan sige, det er ikke alt vi har på produktpaletten, men det er ikke 

fordi vi ikke vil.  

 

Christina: Jamen jeg tror egentlig det var det på listen.  

 

Mathias: Så skulle det lige være hvis der var noget, du lige tænkte du manglede at fortælle 

omkring det hele? 

 

Revisor 4: Nej, jeg syntes i kom fint omkring. Hvis der er noget der popper op, så er i velkomne til 

at kontakte mig og følge op på noget.  

 

Mathias: Er der noget du vil have tilsendt? En transskribering eller resultaterne?  

 

Revisor 4: Nej, altså ikke hvis i ligesom kører det i anonymiseret form og der ligesom danner sig 

et billede. Jeg vil tro at kollegaerne har svaret nogenlunde det samme. Så er det kun hvis der er 

noget i skal have afklaret.  

 

Mathias: Det er super.  

 

Christina: Vi takker meget for din tid.  

 

Revisor 4: Det er godt. Jamen pøj pøj med det.  

 

Mathias: Jo tak, god aften. 
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Bilag 38: Eksempel på forbudte ydelser, jf. fremvist politik 

 

Eksempel på forbudsydelser efter et selskabs interne politik om NAS 

Generally, the Auditor is prohibited from: 

• Auditing their own firm’s work 

• Undertaking work that involves making judgments and taking decisions that are the 
responsibility of Management 

• Undertaking work that involves acting as an advocate for the company 

• Creating a conflict or mutuality of interest 

• Providing bookkeeping and accounting assistance 

• Preparing accounts/reporting packages to be included in the consolidated financial 
statements 

• Outsourcing of finance function or part thereof 

• Providing appraisal or valuation and fairness opinions in relation to items that may be 
included in the financial statements (items that are to be audited and reviewed), unless 
required by auditors according to applicable law 

• Performing internal audit services and other services whereby the Auditor becomes part 
of internal control 

• Providing the computation of taxable income 

• Providing tax and tax compliance services on payroll taxes and custom duties 

• Providing IT design or implementation services (of relevance to the financial statements) 

• Performing executive recruitment or extensive human resources functions 

• Providing payroll services 

• Acting as broker-dealer, investment advisor, promoter or underwriter 

• Providing strategic advice (including tax planning)  
 

Kilde: Udleveret og fremvist intern politik om NAS fra (RU-medlem_5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


