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Executive Summary 

The purpose of the thesis is to examine whether the audit committees increases auditor’s 

independence in public interest entities by several tasks. The European Commission has, with the 

publication of the Green Paper, ‘Audit Policy - Lessons from the Crisis’, questioned the 

independence of auditors and the accuracy of the auditor report. The above mentioned together with 

the financial crisis have led to the introduction of a new regulation 537/2014 and a new directive 

amending the Statutory Audit Directive of 2006. 

Our approach to the research is the work of critical hermeneutic. Our prior understanding, which is 

that the legislation for audit committee does not guarantee the auditors’ independence, will be 

challenged throughout our study. 

The independence of auditors consists of two sides respectively in mind and in appearance. It is 

essential for the auditor to appear independent to ensure stakeholders’ confidence in the audited 

financial statements. Auditors’ independence is partly regulated by ‘Revisorloven’. Furthermore, 

the handbook, ‘The Code of Ethics for Professional Accountants’, which inlcudes a principle-based 

approach, has been written to provide ethical guidelines. This is relevant as the auditor has an 

obligation to assess his own independence in every circumstance. 

As part of the regulation 537/2014, there are now a limitation to auditing fees, mandatory audit firm 

rotations and a separation of audit and non-audit services. It has become a vital role for companies 

to help monitor auditor independence by establishing audit committees, although auditors play a 

significant role ensuring their own independence. 

To examine whether the new regulation for audit committees increase auditor independence, six 

interviews have been conducted together with an analysis of 40 public interest entities. 

In our analysis, we conclude that the audit committees do not increase auditor independence in 

terms of auditor’s actual independence. The existing independence is anchored in auditor’s 

personality, which cannot be regulated. However, audit committees may increase the auditor’s 

independence in terms of appearance, but the premise for this is that the members of the committees 

have sufficient auditing skills. We conclude that a great number of these audit committees do not 

have the necessary insight and are therefore not suitable for monitoring auditor independence. 
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1. Indledning 

Revisors uafhængighed er et emne, som fylder meget i revisionsbranchen, og som jævnligt får 

spalteplads i medierne senest med sagerne om kvotekongerne (www.borsen.dk) og 

ædelstensvirksomheden North Capital (www.politiken.dk). At revisors uafhængighed er et 

offentligt diskuteret emne, ofte i forlængelse af en virksomheds konkurs, har betydet, at politikerne 

gennem mange år har forsøgt at regulere dette. Resultatet var ikke anderledes efter finanskrisen i 

2008, da Europa-kommissionen udgav Grønbogen ”Revision i en krisetid”, hvor kommissionen 

stillede spørgsmålstegn til ”hvorvidt revisors uafhængighed var sikret godt nok, og om revisors 

erklæring indeholdt tilstrækkelig og rigtig information” (Revisorkommissionen, 2015: 16). I 

forlængelse heraf vedtog Europa Parlamentet i foråret 2014 en ændring af 8. selskabsdirektiv samt 

en ny forordning, der skærpede kravene til revision af PIE-virksomheder1. Baggrunden for 

ændringerne af direktivet og implementeringen af forordningen findes i de store revisionshuses 

markedsdominans samt den finansielle krise i 2008, hvor EU-kommissionen mente, der var en 

række svagheder ved revisionen af PIE-virksomheder. Politikerne forsøgte med den nye regulering 

at øge revisionskvaliteten samt styrke revisors uafhængighed. Som en del af den politiske proces 

modtog EU-kommissionen en række høringssvar, som kom fra en lang række interessenter fra 

branchen, offentlige myndigheder og erhvervslivet generelt. De nye regler indeholdte en række 

bestemmelser, som henholdsvis revisorer og virksomheder skulle overholde således, at lovgiver 

kunne styrke revisors uafhængighed samt øge revisionskvaliteten. Reglerne trådte i kraft i 

sommeren 2016.  

Som en del af de nye regler blev der implementeret en række nye bestemmelser for 

revisionsudvalgene samt en udvidelse af allerede eksisterende opgaver. Formålet med afhandlingen 

er at undersøge, hvorvidt revisionsudvalget kan styrke revisors uafhængighed. Afhandlingen 

henvender sig primært til regnskabsbrugerne, men skal ligeledes bidrage til en generel indsigt i 

revisors uafhængighed samt revisionsudvalgets rolle for dem, der måtte ønske dette. 

 

 

 

  

                                                        
1 “Alene virksomheder, som har værdipapirer, det være såvel aktier som gældsinstrumenter, optaget til handel på et 
reguleret marked i et EU-land eller i et EØS-land, samt penge- og realkreditinstitutter og forsikringsselskaber”. (EY, 
2016: 2).  

http://www.borsen.dk/
about:blank
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1.1 Problemfelt 

Revisionsudvalget er et underudvalg til bestyrelsen med særligt fokus på de regnskabs- og 

revisionsmæssige områder i PIE-virksomhederne. Revisionsudvalgene skal bidrage til en øget 

troværdighed, integritet og transparens i regnskaberne (PWC, 2017: 145). På baggrund af den 

finansielle krise, øget kompleksitet samt skærpede krav har revisionsudvalgene fået en større rolle i 

det almindelige bestyrelsesarbejde. Der er ved lov blevet implementeret en række nye regler i 

relation til revisionsudvalgets opgaver, der skal styrke revisors uafhængighed i danske PIE-

virksomheder. Dette har ledt frem til følgende problemformulering:  

 

1.2 Problemformulering 

 

  

  

Hvad er revisors uafhængighed, og kan revisionsudvalget via deres funktion 

og med opgaverne monitorering af revisors uafhængighed samt udvælgelse 

og indstilling af revisor jf. RL §31 øge revisors uafhængighed ved revision af 

danske PIE-virksomheder? 

  

 

 

Nedenstående undersøgelsesspørgsmål vil understøtte besvarelsen af ovennævnte 

problemformulering: 

1. Hvad siger henholdsvis revisionsteorierne og reglerne om uafhængighed?  

- Principal-agent, Mautz og Sharaf, David Flint, Tom Lee  

- De etiske retningslinjer, bekendtgørelsen, forordning, direktivet, revisorloven   

2. Hvilke regler gælder der for revisionsudvalgene i danske PIE-virksomheder? 

- Forordning, direktivet, revisorloven 

 

Ovennævnte undersøgelsesspørgsmål søges belyst gennem en redegørelse af teorierne og de 

centrale regler vedrørende revisors uafhængighed. Dernæst inddrages lovgivningen, der omhandler 

revisionsudvalg i PIE-virksomheder. Sammenlagt vil dette danne den teoretiske ramme, samt den 
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nødvendige baggrundsviden. Dernæst vil den indsamlede data blive analyseret med henblik på at 

besvare følgende spørgsmål:  

3. Hvad er revisionsudvalgets organisatoriske rolle? 

- Organisatorisk placering  

- Antal medlemmer  

- Kompetencer 

     4. Hvordan skal revisionsudvalget kontrollere og overvåge revisors uafhængighed? 

- Monitorering af revisors uafhængighed 

- Udvælgelse og indstilling af revisor  

      5.  Hvilke udfordringer oplever revisionsudvalget i relation til ovenstående opgaver?   

- Måling af uafhængighed 

- Fuldstændig uafhængighed 

For at skabe overblik har vi skrevet de væsentligste punkter under hvert undersøgelsesspørgsmål. 

Afhandlingens opbygning vil blive uddybet i figur 1.  

 

1.3 Afgrænsning 

Vi har valgt at afgrænse os til de regler, der gælder for revisionsudvalg i danske PIE-virksomheder. 

Da der i flere år har eksisteret regler for revisionsudvalg, skal det understreges, at vi har valgt at 

undersøge vores problemstilling ved brug af de nye regler herunder ændringen af 8. 

selskabsdirektiv, forordning (537/2014) samt revisorloven. I forhold til revisors 

uafhængighedsregler vil der i denne afhandling udelukkende blive brugt forordningen, direktivet, 

revisorloven, bekendtgørelsen samt de etiske regler. Derudover har vi med henblik på at undersøge, 

hvad uafhængighed er afgrænset os til Mautz og Sharaf, David Flint og Tom Lee herunder deres 

tanker vedrørende uafhængighed.  

 

Vi tager afsæt i det danske tostrengede ledelsessystem bestående af en bestyrelse og en direktion og 

fokuserer udelukkende på revisionsudvalget. Selvom der i afhandlingen vil være en generel 

præsentation af revisionsudvalget og dets opgaver, så vil vi udelukkende undersøge 

revisionsudvalgets sammensætning samt de opgaver, vi mener, spiller den største rolle i relation til 

revisors uafhængighed. Vi vil derfor udelukkende analysere revisionsudvalgets monitorering af 

revisors uafhængighed samt indstilling og udvælgelse af revisor.  
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Vi antager gennem afhandlingen, at læseren er bekendt med almene fagudtryk inden for revision og 

regnskab. Begreber bliver uddybet i det omfang, det vurderes at være nødvendigt. 

 

Begrebsafklaring 

● De nye regler: Gentagende gange bliver udtrykket De nye regler brugt. Dette skal ses i 

relation til de regler, der udspringer fra den nye forordning (537/2014) og ændringen af 8. 

selskabsdirektiv i 2014.   

● Direktivet: Når dette begreb bruges, henvises der til 8. selskabsdirektiv (214/56/EU) 

● Forordningen: Når dette begreb bruges, henvises der til forordning (537/2014)  

● Bekendtgørelsen (BEK.): Når enten ”BEK” eller ”bekendtgørelsen” bruges, henvises der 

til ”Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed”.   

 

1.4 Metodiske overvejelser 

Vores metodiske overvejelser bygger på en videnskabsteoretisk tilgang, som danner grundlag for 

udvælgelsen af data og det analytiske arbejde. Afhandlingen tager afsæt i videnskabsteorien 

”Kritisk Hermeneutik”. Hermeneutik betyder på græsk at fortolke og bruges ofte i fortolkningen af 

juridiske, bibelske eller andre lignende tekster (Jacobsen, Rasmussen & Nedergaard, 2015: 205). 

Viden skabes gennem processer og mekanismer i det sociale og psykiske liv. Dette er ifølge 

Hermeneutikken (Jacobsen et al., 2015: 232) en livsverden, som er præget af en forforståelse eller 

fordomme. Forforståelsen antages at være en del af vores erindringer. Derfor er formålet at søge 

viden udover denne forforståelse. Her betragtes viden som noget subjektivt uden et endegyldigt 

grundlag (ibid). 

  

Inden for Hermeneutikken eksisterer der forskellige tilgange, men vi har valgt at afgrænse os til den 

Kritiske Hermeneutik, der bygger på to anerkendte filosoffers tilgange henholdsvis Jürgen 

Habermas og Paul Ricoeurs (Jacobsen et. al., 2015: 237). Kritisk Hermeneutisk tilsidesætter 

fordomsbegrebet i undersøgelsesprocessen. Det skal ikke forstås, som at vores fordomme ikke 

anvendes i undersøgelsesprocessen, men blot at der tages et skridt tilbage uden for vores fordomme 

med henblik på at udfordre dette gennem analyser af data og iagttage livsverdenen i en 

objektiverende position (Jacobsen et al., 2015: 241). Vi går derfor normativt til værks, hvad enten 

det vedrører indsamling af data og arbejdet med analysen.  
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Dette kan relateres til vores egen antagelse. Det kritiske perspektiv indebærer et kritisk syn på den 

vedvarende regulering, der eksisterer for henholdsvis revisors profession og virksomhederne. Efter 

en omfattende EU-revisorregulering hvor formålet hidtil har været at sikre revisors uafhængighed 

og øge investorernes tillid til de finansielle oplysninger afgivet af virksomhederne, synes der til 

stadighed at være en uoverensstemmelse mellem lovgivningen og praksis. Vi ønsker at undersøge, 

hvorledes revisionsudvalget øger revisors uafhængighed. Tesen der derfor ønskes udfordret er, at 

reguleringen for revisionsudvalg ikke styrker revisors uafhængighed.  

 

Vi tager udgangspunkt i den deduktive metode. Formålet med dette er at skabe en teoretisk ramme, 

som tager udgangspunkt i principal-agentteorien, der præsenterer rationalet for en uafhængig 

revisor. Dernæst udvides den teoretiske ramme omkring revisors uafhængighed i form af love og 

teorier fra Mautz og Sharaf, samt Flint og Tom Lee, som skal skabe en grundlæggende forståelse 

for, hvad uafhængighed er, og hvordan det er reguleret. Lovgivningen skal derudover skabe en 

ramme for de regler, der gælder for revisionsudvalg. Efter dannelsen af en teoretisk ramme skal 

denne anvendes til at analysere den indsamlede empiri.  

  

Slutteligt anvender vi den induktive metode, da hensigten med afhandlingen er, at den kan bidrage 

til en generel forståelse af, hvordan revisionsudvalg fungerer i praksis på baggrund af vores analyse 

af enkelttilfælde (Andersen, 2005:32). Fokus i denne afhandling er revisionsudvalgets rolle i 

relation til revisors uafhængighed. Analysen bygger derfor på den indsamlede primærdata i form af 

interviews, samt sekundære kilder i form af vejledninger, lovtekster, artikler, bøger og rapporter for 

at sikre et solidt grundlag. 

  

Vores interviews er baseret på den semistrukturerede tilgang, hvor formålet har været undersøge 

problemstillingen fra forskellige perspektiver. Udgangspunktet for interviewformen og strategien 

har været den “aktive interviewer” ifølge Kvale & Brinkmann (2015: 214). Formen af vores 

interviews har været båret af en fleksibel tilgang, hvor samtalen undervejs blev gennemført med 

mulighed for opfølgende spørgsmål (Kvale & Brinkmann, 2015: 217). Dette uddybes yderligere i 

afsnittet om kildekritik og den udarbejdede interviewguide jf. (Bilag 1-6).  
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1.4.1 Præsentation af den indsamlede data  

Afhandlingen indeholder som nævnt primær og sekundær data. Vores egen indsamlede primære 

data består af seks interviews af nøje udvalgte praktikere og fageksperter. Derudover har vi 

foretaget en kort analyse af 40 børsnoterede selskaber ud fra virksomhedernes offentliggjorte 

årsrapporter, som er blevet indhentet fra cvr.dk eller virksomhedernes egne hjemmesidder.  

Disse data anvendes til at analysere udvalgte børsnoterede selskaber, der er omfattet af reglerne om 

revisionsudvalg. Metoden for udvælgelse af selskaberne har været tilfældig. Der er dog sikret en 

ligelig fordeling i form af 10 selskaber fra hver klasse C20, Large-, Mid-og small Cap. Analysen er 

foretaget med henblik på at undersøge revisionsudvalgets funktion herunder sammensætningen, 

kvalifikationer blandt medlemmerne, samt om det er muligt at se effekten af 

honorarbegrænsningen.  

For at sikre en høj kvalitet af den indsamlede data er det vigtigt, at der er sikret reliabilitet og 

validitet. En høj kvalitet af data eksisterer, såfremt det er muligt for en anden forsker at opnå et 

lignende resultat ved udførelse af samme undersøgelse (Olsen, 2013:196). 

Vores primære kilder består af seks interviews således, at vi har to fra de offentlige myndigheder, to 

revisionsudvalgsformænd, et medlem fra Komitéen for god selskabsledelse og en Country 

Independence Leader fra EY. Det skal tilføjes, at fire ud af de seks personer er statsautoriserede 

revisorer, hvor to er praktiserende revisorer skitseret i følgende:  
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● Martin Samuelsen – Tilsynschef i Erhvervsstyrelsen og statsautoriseret revisor 

● Pernille Dalby – Specialkonsulent i Finanstilsynet og cand.merc.aud’er 

● Torben Nielsen - Formand for revisionsudvalgene, Realkredit, Sampenision og Tryg 

samt Jens Galsgaard – Intern revisionschef hos Tryg.  

● Finn L. Meyer – Tidligere Vice Chair i KPMG International og revisionsudvalgsformand 

for Parken Sport & Entertainment. 

● Per Gunslev – Medlem af Komitéen for god selskabsledelse, statsautoriseret revisor med 

40 års erfaring. Har været ansvarlig for EY’s interne risikostyring og er formand for 

regnskabsrådet samt medlem af ekspertudvalget under Finanstilsynets bestyrelse. 

● Anders Duedahl – Statsautoriseret revisor, underviser af revisionsudvalg, medlem af 

FSR’s etiske råd og Country Independence Leader i EY.  

 

 

1.4.2 Kildekritik 

Vurdering af primær empiri  

 

Forudsætningen for den semistrukturerede interviewtilgang har været en vis teoretisk viden om det 

vi undersøgte, mens vi samtidig har været åbne for nye synsvinkler, som interviewpersonerne kunne 

præsentere (Andersen, 2005: 168). Der var en række forhold, som krævede at blive belyst undervejs 

i interviewene, og der er derfor udformet en interviewguide, som uddybes i bilag 1-6. Under 

interviewene fik respondenterne frirum til at udfolde deres egne meninger og altså ikke 

udelukkende firmaernes eller de offentlige myndigheders holdninger. 

Det har været vores opfattelse, at udsagnene er pålidelige, eftersom respondenterne ikke har nogen 

intentioner om at forvrænge virkeligheden af frygt for at svække deres eget omdømme. Vi vil i høj 

grad gøre brug af citater i analysen efter aftale med vores respondenter således, at deres svar ikke 

misforstås. Dette er yderligere underbygget af, at respondenter, der ønskede det, har godkendt 

brugen af citaterne i afhandlingen med enkelte bemærkninger, som fremgår af (Bilag 13). 

Det vurderes, at der på baggrund af den indsamlede data er en vis grad af generaliserbarhed. 

Grunden til dette er, at respondenterne qua deres respektive stillinger og deres mange års erfaring 

har en bred viden om emnet, hvilket synes at styrke validiteten. Udsagnene synes derfor at være 
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repræsentative. Det skal dog understreges, at der kan eksistere andre holdninger, men at vore 

respondenters svar sammenlagt synes at være generelt repræsentative.  

En af kritikpunkterne vedrørende den indsamlede data skal ses i behandlingen af disse. Vi har valgt 

at transskribere de foretagne interviews, hvilket har den svaghed, at der kan gå noget mening tabt 

for læseren. Forhold som findes naturlige i en samtale såsom ironi og naturlige pauser vil gå tabt i 

transskriberingen. Derudover har vi udvalgt de citater, der bruges i afhandlingen, og der kan således 

argumenteres for, at der går en viden tabt for læseren, såfremt han ikke læser hele interviewet.  

Ydermere kan der argumenteres for, at der i vores underbevidsthed kan have eksisteret mekanismer, 

der kan have holdt os tilbage i relation til anvendelse af citater samt spørgsmål i forbindelse med 

interviews af personer, vi arbejder sammen med. Dette gør sig gældende for Anders Duedahl, som 

er Mohamads chef samt Martin Samuelsen, som er Angelitos chef. 

Validiteten af de indsamlede virksomhedsrapporter, der bruges til at analysere 40 børsnoterede 

selskaber, vurderes tilstrækkelig, da det er offentliggjorte årsrapporter påtegnet af en statsautoriseret 

revisor. Der skal dog påpeges en kritik af analysen af årsrapporterne, da analysen ikke omfatter 

samtlige børsnoterede selskaber samt, at der ikke er taget stilling til revisionsudvaglsmedlemmernes 

kompetencer udover, hvordan de opfylder anbefalingerne i lovbemærkningerne til revisorloven i 

2008. Derudover var der enkelte tilfælde, hvor vurderingen af medlemmernes kompetencer ikke var 

mulig, da disse oplysninger ikke var tilgængelige.  

 

Vurdering af sekundær empiri 

Den sekundære empiri består af love og anordninger samt revisionsteoretiske bøger. Først og 

fremmest vurderes pålideligheden og gyldigheden af disse data samlet set for at være tilstrækkelig. 

Love og anordninger udarbejdes af myndighederne, hvilket ikke giver anledning til tvivl i forhold 

til troværdigheden. Derudover har vi yderligere gjort brug af rapporter, artikler, vejledninger samt 

forarbejdninger til loven. Vejledninger og forarbejdninger er i høj grad anvendt for at belyse 

forhold, der umiddelbart ikke fremgår i lovene og som en yderligere præcisering af, hvordan loven 

skal forstås.   

For at skabe en baggrundsviden om revisors uafhængighed samt give en indsigt i, hvilken betydning 

uafhængighed har for revisors rolle i forhold til virksomheden samt offentligheden, har vi anvendt 
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henholdsvis Mautz og Sharaf, David Flint og Tom Lee. Disse vurderes at have en almen 

anerkendelse i teorien omkring revisor. Derudover synes der at være en logisk sammenhæng 

mellem de tre teoretikere. Principal-agentteorien er valgt for at redegøre for den grundlæggende 

relation, der eksisterer i virksomhederne samt at beskrive behovet for en uafhængig revisor og et 

revisionsudvalg.  

1.5 Afhandlingens opbygning 

Afhandlingen er efter de metodiske overvejelser opdelt i fire kapitler - teori, analyse, konklusionen 

og perspektiveringen.  

 

Teorien er opdelt i to afsnit, hvor begge afsnit starter med principal-agentteorien. Første del af 

teorien vedrører revisors uafhængighed, hvori der præsenteres revisionsteoretikere og de regler, der 

gælder i relation hertil. Dette skal skabe en forståelse af uafhængighed samt danne et overblik over, 

hvilke regler der gælder.  

Den anden del af teorien består af principal-agent og corporate governance samt de regler der 

gælder for revisionsudvalg. Principal-agent og corporate governance skal give en forståelse af 

relationen, rationalet samt den organisatoriske placering af revisionsudvalg. Da corporate 

governance skal ses i forlængelse af principal-agentteorien er den ikke præsenteret i afhandlingens 

design. I forlængelse heraf følger de gældende regler for revisionsudvalg.  

Kasserne under teoriafsnittet til venstre for læseren repræsenterer teorierne vedrørende revisors 

uafhængighed, mens kasserne til højre indeholder regelsættet om revisors uafhængighed. Da 

bekendtgørelsen og de etiske regler alene vedrører revisors uafhængighed vil bekendtgørelsen blive 

præsenteret i forlængelse af de etiske retningslinjer. Denne redegørelse af regelsættet indeholder 

også en beskrivelse af de gældende regler om revisionsudvalget. Bemærk at der ifølge designet kun 

benyttes forordningen, direktivet, revisorloven og andre kilder såsom vejledninger, henstillinger og 

lovbemærkninger til at belyse reglerne om revisionsudvalg.  

 

Det teoretiske grundlag og de ovennævnte data præsenteret i metodeafsnittet skal tilsammen 

medvirke til en samlet analyse. Analysen består af fire overordnede punkter, som bliver yderligere 

gennemgået i indledningen til analysen. Som det første analyseres revisionsudvalgets funktion og 

organisatoriske placering. Herefter analyseres to af revisionsudvalgets opgaver, der vedrører 

revisors uafhængighed. Sidste afsnit i analysen er en overordnet analyse af uafhængighed og skal 

ses i forlængelse af de tre ovenstående afsnit i analysen. Som det fremgår af nedenstående design, 
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anvendes de udarbejdede interviews i hele analysen. Det eneste der umiddelbart alene anvendes til 

to af punkterne er data, der udspringer af tidligere nævnte analyse af de 40 selskaber. Baggrunden 

herfor er, at det ikke har været muligt at indsamle relevant data til brug for en kvantitativ analyse af 

de resterende punkter.  

Resultaterne fra analysen skal samlet set afføde en konklusion og perspektivering.  
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2. Teori 
2.1 Indledning  

Vores teoriafsnit består af to dele. Den første del tager udgangspunkt i principal-agentteorien, som i 

vores teoriafsnit er todelt. Den første del af principal-agentteorien er en overordnet præsentation af 

teorien samt rationalet for en uafhængig revisor. Dette er efterfulgt af en teoretisk ramme, der 

definerer revisors uafhængighed ved brug af Mautz og Sharaf, David Flint og Tom Lee. Herefter 

præsenteres den relevante lovgivning vedrørende revisors uafhængighed, herunder forordningen, 

direktivet, revisorloven, bekendtgørelsen og de etiske regler.  

Den anden halvdel af vores teoriafsnit indeholder anden del af principal-agentteorien, hvor 

revisionsudvalgets samt revisors organisatoriske placering præsenteres. Dette er efterfulgt af 

corporate governance, som skal ses i forlængelse heraf. Herefter følger en beskrivelse af de regler, 

der gælder for revisionsudvalg herunder deres funktion, deres opgaver og ansvar.  

 

2.2 Principal-agentteorien  

En virksomhed kan ses som en række kontrakter, der bestemmer aflønningen af virksomhedens 

ressourcer, som skaber virksomhedens produkt eller service (Pedersen, 1994: 211). Restindkomsten 

går til virksomhedens ejere. Principal-agentenforholdet er relationen mellem principalen, som 

ansætter agenten til at råde over principalens økonomiske aktiver. Agentens opgave er, at forvalte 

disse aktiver således de kan genere en økonomisk gevinst i form af aflønning til agenten og udbytte 

til principalen.  

Principalen er ved ansættelse af agenten ikke bekendt med alle agentens kompetencer. Der 

eksisterer dermed et asymmetrisk informationsforhold mellem principalen og agenten. Dette 

forhold gør sig ligeledes gældende efter ansættelsen, da agenten har en indsigt i virksomheden, som 

principalen ikke nødvendigvis har.  

Agenten er bemyndiget til at handle på vegne af principalen, hvilket betyder, at principalen ikke 

altid er bevidst omkring det, som agenten foretager sig. Principalen har derfor incitament til at 

implementere kontrolforanstaltninger, der kan overvåge agenten. Principalens overvågning kan 

blandt andet være interne kontroller og revision.  

Antagelsen i principal-agentteorien er, at ledelsen er egennyttemaksimerende og derfor vil have 

incitament til at præsentere virksomhedens finansielle oplysninger til egen fordel. Principalen 

ansætter derfor en revisor som kontrol af ledelsen, der kan sikre, at agenten arbejder til fordel for 

virksomhedsejerne. Revisor er dermed en agent for virksomhedsejerne. Relationen mellem 
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virksomhedens ejere og revisor bygger på en antagelse om, at der eksisterer et asymmetrisk 

informationsforhold mellem disse.  

Eftersom det antages, at ledelsen og virksomhedens ejere ikke har samme interesser, så er det en 

nødvendighed, at ledelsen præsenterer en finansiel rapportering af virksomhedens drift. Da 

virksomhedsejerne ikke selv har mulighed for at revidere regnskabet, ansættes der derfor en revisor, 

som skal rapportere til virksomhedens interessenter (Pedersen, 1994: 220). Revisor som agent anses 

for at være egennyttemaksimerende, og der kan derfor stilles spørgsmålstegn til revisors 

rapportering. Problemet der kan opstå i ovenstående relation med virksomhedsejerne som principal 

og ledelse samt revisor som agenter er, hvorvidt revisor har incitament til at indgå et samarbejde 

med ledelsen for at optimere sin økonomiske gevinst. Revisor vil i dette tilfælde ikke være 

uafhængig af ledelsen og vil dermed kunne opnå en kortsigtet økonomisk gevinst. Argumentet for 

at revisor vil fastholde sin uafhængighed er, at dette vil give en langsigtet økonomisk gevinst. 

Ydermere vil det betyde store tab for revisor, hvis det blev opdaget, at han ikke var uafhængig 

(Pedersen, 1994: 230). 

Da revisor ansættes til at kontrollere ledelsens finansielle rapportering, er det helt essentielt, at 

revisor er uafhængig således, at principalen kan stole på revisors rapportering. Der vil derfor i 

følgende afsnit blive redegjort for en række teoretikere, som forsøger at definere uafhængighed 

samt de forhold som truer revisors uafhængighed. Ydermere vil figur 3 redegør for 

revisionsudvalgets samt revisors organisatoriske placering i principal-agentmodellen.  

 

2.3 Mautz & Sharaf 

Uafhængighed er en grundsten i teorien bag revision. Da formålet med revision er at afgive en 

erklæring om, hvorvidt et regnskab er retvisende eller ej og dermed øge troværdigheden af et 

afgivet regnskab, er revisors uafhængighed helt grundlæggende for revisors arbejde. Er revisor ikke 

uafhængig af den reviderede virksomhed, vil en revisorerklæring være uden værdi. Revisors 

erklæring afgives som en forsikring til virksomhedens interessenter om, at regnskabet er retvisende, 

og der hviler derfor et stort ansvar på revisors skuldre. Dette betyder, at revisor kan være tvunget til 

at trodse den reviderede virksomheds ønsker, selv om dette kan betyde, at de i fremtiden ikke vil 

hyre ham som revisor. På den ene side har revisor virksomhedens interessenter, og på den anden 

side har han den reviderede virksomhed, som har hyret ham og dennes ønsker og behov. Revisor er 

derfor i et dilemma, som ikke er set i andre brancher, og der påhviler derfor revisor et stort pres 

vedrørende sin integritet. Derfor er uafhængigheden helt essentiel. Ydermere skal det tilføjes, at 
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revisors uafhængighed skal ses i lyset af tredjemands holdning til, hvorvidt revisor er uafhængig 

eller ej. Det er derfor revisors ansvar både at være faktisk uafhængig, og at fremstå uafhængig 

(Mautz & Sharaf, 1993: 245) 

Som det fremgår af ovenstående spiller tredjemand en rolle i forbindelse med værdien af revisors 

arbejde. Revisors erklæring er af ringe værdi, såfremt læserne af denne ikke anerkender revisors 

uafhængighed. Der er som følge af dette to aspekter, der vedrører revisors uafhængighed. 

1.  “Practitioner-independence” (Praktisk-uafhængighed)→ Den individuelle revisors 

faktiske uafhængighed ved udførelsen af sit arbejde. 

2.  “Profession -independence” (Professions-uafhængighed) → Revisors tilsyneladende 

uafhængighed som profession (Mautz & Sharaf, 1993: 247) 

2.3.1 Praktisk uafhængighed 

Ifølge John L. Carry består den individuelle revisors uafhængighed af to former for uafhængighed. 

Den første vedrører revisors uafhængighed som individ i en professionel branche, hvor han opererer 

selvstændigt og dermed ikke underordner sig andre forhold. En professionel revisor vil ikke lade sin 

holdning påvirke af hverken kunden eller andre. Det er revisors ansvar at stå ved de holdninger, 

anbefalinger og erklæringer, som han afgiver. Dette kan resultere i uenigheder med kunden og 

eventuelt et tab af kunden, men det ville være uacceptabelt, hvis revisor ændrede sin ærlige mening 

for at undgå uenigheder eller sikre sit honorar (Mautz & Sharaf, 1993: 248). Den anden slags 

uafhængighed skal ses i relation til afgivelse af erklæring. Når en revisor afgiver en erklæring, skal 

han ikke have nogen interesse i den reviderede virksomhed og skal i forlængelse heraf være 

objektiv i alle henseender. 

Mautz og Sharaf (1993) erklærer sig enige med John L. Carry og argumenterer i forlængelse heraf 

for tre dimensioner af uafhængighed 

1.  Programming independence - Revisor skal være fri for begrænsning. Dette betyder, at 

revisor skal kunne planlægge sin revision, som han ønsker, uden nogen form for 

begrænsning. 

2.  Investigative independence - Revisor skal have adgang til alt materiale, hvad enten det 

vedrører politikker, personlige forhold eller væsentlige aktiviteter. 

3.  Reporting independence - Revisor skal være fri for påvirkning, når der skal afgives en 

erklæring på baggrund af en revision (Mautz & Sharaf, 1993: 249). 
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2.3.2 Professionens uafhængighed  

For at sikre det fulde udbytte af den enkelte revisors arbejde herunder hans integritet og 

uafhængighed er det nødvendigt, at offentligheden samt brugerne af revisors erklæring stoler på, at 

branchen som helhed besidder henholdsvis uafhængighed og integritet. 

Det er helt essentielt, at der fra offentligheden vises tiltro til revisionsbranchen. Revisors erklæring 

er til brug for offentligheden og den reviderede virksomheds interessenter og dermed en forsikring 

om, at den finansielle data, som virksomheden præsenterer, er retvisende. Historisk er der dog blev 

stillet spørgsmålstegn til, hvorvidt revisor kan afgive en uafhængig erklæring, hvis han har rådgivet 

den reviderede virksomhed. Dette vidner om, at offentligheden ikke blindt stoler på, at revisor er 

uafhængig, og at revisionsbranchen dermed må indarbejde forholdsregler, der kan sikre dette 

således, at der opnås det fulde potentiale af en revisorpåtegning (Mautz & Sharaf, 1993: 253). 

Mautz og Sharaf (1993) drager en parallel til uafhængighed i andre brancher såsom en dommers 

uafhængighed i en sag. En dommer har ikke noget forhold til hverken tiltalte eller sagsøger, og 

tredjemand vil derfor ikke stille spørgsmålstegn til dommernes uafhængighed. De påpeger, at 

revisionsbranchen i denne sammenhæng adskiller sig fra andre brancher, fordi der kan være 

forhold, som en tredjemand umiddelbart ville mene påvirker uafhængigheden. Dog understreger de, 

at disse forhold ikke nødvendigvis påvirker revisors uafhængighed, men de problematiserer 

vurderingen af revisors uafhængighed set udefra: 

1.  Revisors tætte forhold til virksomhederne - Selvom revisionsvirksomhederne blandt 

andet tjener penge på rådgivning og konsulentydelser er den primære indtægtskilde 

revisionshonoraret, hvilket understreger, at revisionsfirmaerne er finansielt afhængige af de 

virksomheder, som de reviderer. Ydermere har revisor et fortroligt forhold til sin kunde, og 

den reviderede virksomhed deler således oplysninger med revisor, som ville kunne skade 

dem, hvis de blev offentliggjort. Som sagt forholder Mautz og Sharaf (1993) sig til disse 

forhold, som en tredjemand ville og argumenterer for, hvorfor tredjemand ikke vil mene, at 

revisor kan opnå fuldstændig uafhængighed. For det første er revisor økonomisk afhængig 

af den reviderede virksomhed. For det andet så har kunden et fortroligt forhold til revisor, 

som indikerer en form for intimitet, og derfor vil tredjemand ikke kunne se, hvordan revisor 

skal kunne bibeholde sin uafhængighed. Derudover arbejder revisor tæt sammen med 

ledelsen, hvilket set udefra også kan påvirke opfattelsen af uafhængighed i 

revisionsbranchen som helhed. Revisor arbejder under revisionen løbende med ledelsen 

vedrørende udarbejdelse af årsrapporten samt i form af rådgivning (Mautz & Sharaf, 1993: 

255f.). Som det fremgår af ovenstående kan disse forhold, set fra tredjemand, opfattes som 
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værende af så stor betydning, at revisor ikke opfattes som uafhængig. Mautz og Sharaf 

(1993) argumenterer for, at det er lige så vigtigt af fremstå uafhængig, som det er at være 

det. 

2.  Revisionsfirmaet struktur - Allerede i 1950’erne begyndte mange af de mellemstore 

revisionshuse at slå sig sammen, og der tegnede sig herefter et billede. Mautz og Sharaf 

(1993) argumenterer for, at fremtiden kommer til at bestå af få rigtig store revisionshuse, 

mange meget små revisionsvirksomheder og stort set ingen i midten. Derfor vil der være et 

kæmpe spring fra de små til de store virksomheder (Mautz & Sharaf, 1993: 258). Dette 

billede synes genkendeligt i dag, hvor der er Big Four, enkelte mellemstore 

revisionsvirksomheder og mange små. Udviklingen i sig selv fejler ikke noget, da det er en 

naturlig udvikling. Revisionshusene vokser i takt med de virksomheder, der skal revideres, 

vokser, og det kan ikke forventes, at et lille revisionshus har ressourcer til at revidere store 

virksomheder. Såfremt et mindre revisionshus fik muligheden for at revidere en stor 

koncern, ville der opstå et problem, da honoraret for denne revision ville være en stor del af 

omsætningen, og der ville derfor opstå en finansiel afhængighed. 

Ovenstående er ikke ensbetydende med, at der ikke opstår problemstillinger i forbindelse med at 

revisionshusene er blevet så store. Selvom de fleste formentlig ikke vil sætte spørgsmålstegn ved 

den underskrivende partners uafhængighed, så vil en udefrakommende måske stille spørgsmålstegn 

ved assistenternes uafhængighed. Eksempelvis kan dette gøre sig gældende ved en revision, hvor 

unge nyansatte assistenter udfører en stor del af arbejdet. Her kan der stilles spørgsmålstegn til, 

hvorvidt de har den fornødne professionalisme herunder integritet og uafhængighed. Dette er en af 

de problemstillinger, Mautz og Sharaf (1993) påpeger, som resultat af at revisionshusene er blevet 

så store. 

Et andet forhold som Mautz og Sharaf (1993) problematiserer, er det faktum, at virksomhederne 

kan skifte revisor, såfremt de er uenige i revisors vurdering (1993: 260). Mautz og Sharaf (1993) 

omtaler her “Professionel solidaritet” (ibid), og påpeger vigtigheden af denne således, at revisors 

uafhængighed ikke kompromitteres. Mautz og Sharaf (1993) problematiserer, at virksomheder kan 

skifte til anden revisor, hvis der hersker uenighed om påtegningen eksempelvis. I forlængelse af 

dette påpeger de vigtigheden af, at der eksisterer en professionel solidaritet i branchen, som betyder, 

at andre revisorer foretager sig nogle overvejelser, inden de tager opgaven. Selvom 

revisionsbranchen er præget af konkurrence, så er det helt essentielt for branchens uafhængighed 

som helhed, at virksomheden ikke blot kan skifte til en anden revisor, såfremt der uenighed mellem 



21 
 

ledelsen og revisor. Hvis der ikke eksisterer denne professionelle solidaritet i branchen, vil 

betydningen være, at virksomheden kan intimidere revisor, såfremt der opstår uenighed. De 

understreger som følge af dette forhold vigtigheden af, at den nyvalgte revisor kontakter den 

tidligere revisor for at undersøge hvilke forhold, der har resulteret i skiftet af revisor. Dette kan 

således bidrage til den nyvalgte revisors overvejelser om, hvorvidt de skal acceptere opgaven eller 

ej (Mautz & Sharaf, 1993: 264).  

  

Mautz og Sharaf (1993) præsenterer problemstillinger i forhold til den relation, der eksisterer 

mellem revisor og ledelsen. Helt overordnet set argumenterer de for, at det kan være problematisk, 

at revisor stiller sig til rådighed for ledelsen og bidrager med kompetencer indenfor andre områder 

end revision. Mautz og Sharaf (1993) mener, at der kan være et problem, hvis revisor er så opsat på 

at sælge ydelser til ledelsen. I forlængelse af forholdet med ledelsen diskuterer de problemet ved, at 

revisor stiller sig til rådighed ved andre opgaver end revision. Umiddelbart mener de ikke, at det er 

problematisk, hvis revisor varetager opgaver uden for revision, så længe det er inden for revisors 

kompetenceområder. Et problem, de mener kan opstå ved revisors samarbejde med ledelsen, er at 

nogle revisorer varetager opgaver uden for deres kompetenceområder, fordi de er så opsatte på at 

være til rådighed for ledelsen. Der opstår et problem, når revisor bliver en selvudnævnt ekspert 

inden for områder, hvor hans kompetencer ikke er tilstrækkelige. 

Mautz og Sharaf (1993) mener, at revisors uafhængighed sagtens kan bevares, selvom de varetager 

en række opgaver for ledelsen af følgende to årsager: 

 

· Der er en helt grundlæggende forskel på at rådgive ledelsen og påtage sig ledelsens rolle 

· Da uafhængighed til dels er en sindstilstand, kan en kompetent revisor bevare sin 

uafhængighed uagtet andre relationer til kunden (Mautz & Sharaf, 1993: 266). 

 

På trods af ovenstående argumenterer Mautz og Sharaf (1993) for, hvorfor rådgivning af ledelsen 

kan have en betydning for revisors uafhængighed. Når revisor bliver inddraget som ekspert, og som 

følge heraf yder rådgivning til ledelsen, så forventer revisor, at hans rådgivning bruges, lige såvel 

som ledelsen forventer at følge revisors råd. Ydermere vil revisor til dels blive vurderet på resultatet 

af det råd, han har givet. På baggrund af dette mener Mautz og Sharaf (1993), at revisor har været 

med til at skabe ledelsens beslutning og dermed vil blive bedømt på niveau med ledelsen. Som 

følge af dette kan der stilles spørgsmålstegn til, hvordan revisor i så fald kan være fuldstændig 
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uafhængig. Mautz og Sharaf (1993) påpeger dog, at værdien af revisors rådgivning netop skal 

findes i, at de er uafhængige og dermed ikke er påvirket personligt og følelsesmæssigt af 

virksomhedens situation. Selvom dette er sandt, mener Mautz og Sharaf (1993:), at der opstår en 

fælles interesse i det sekund, at revisor rådgiver ledelsen. Når revisor afgiver råd til ledelsen, opstår 

der en fælles økonomisk interesse, da revisor efterfølgende vil blive målt på, hvorvidt hans 

konsulentydelser skaber værdi for virksomheden. Såfremt revisor afgiver et råd, som virksomheden 

følger og som resulterer i en gevinst for virksomheden, vil han blive vurderet til at være en 

kompetent rådgiver, hvilket betyder, at revisor ved afgivelse af råd vil have en interesse i 

virksomhedens succes (Mautz & Sharaf, 1993: 268). 

 

Ydermere er det ikke tilstrækkeligt, at revisor føler sig uafhængig, da værdien af revisors arbejde 

ligger i, hvordan omverden anskuer revisionsbranchen som helhed. Mautz og Sharaf (1993) stiller 

spørgsmålstegn ved, om omverdenen vil se revisor som uafhængig, såfremt revisor yder rådgivning 

til den virksomhed, han reviderer. Såfremt revisionsbranchen og den individuelle revisor skal ses 

som uafhængig, skal der være en klar adskillelse af revision og andre ydelser (Mautz & Sharaf, 

1993: 270). I forlængelse af denne problemstilling præsenterer Mautz og Sharaf (1993) en række 

fordele og ulemper ved specialisering inden for visse områder. De argumenterer for at fordelen ved, 

at revisor specialiserer sig inden for et bestemt område er, at revisor får en specialviden og dermed 

bliver en form for ekspert. Ulempen ved specialiseringen er, at revisor kan miste overblikket over, 

hvad der foregår generelt i branchen. Dog argumenterer de for, at revisor bør specialisere sig inden 

for et bestemt felt, og revisor derfor ikke bør yde konsulentydelser til kunden, hvis resultatet af 

dette er, at der opstår fælles interesser. Ydermere argumenterer de for implementeringen af regler 

således, at revisor formelt bliver kvalificeret til at yde rådgivning inden for udvalgte områder, og at 

lovgiver fjerner muligheden for, at revisorer agerer selvudnævnte eksperter på områder uden for 

deres ekspertisefelt (Mautz & Sharaf, 1993: 272-274). 

Mautz og Sharaf (1993) er klar over, at forbyde ydelser andre end revision vil være et stort tab både 

for de reviderede virksomheder såvel som for revisionshusene. Deres anbefaling er derfor, at der 

hersker en klar adskillelse af de ydelser, revisor leverer til kunden, og at der er klar adskillelse af de 

teams, der udfører opgaverne. Eksempelvis mener de, at revisor skal holde sig inden for revision, 

hvis dette er hans specialeområde, og at skattefolk skal holde sig til skattesager. Revisor skal have 

muligheden for at skifte, men de mener, at revisor skal være klar over, at revisor dermed indtræder i 

et nyt felt, og derfor ikke kan agere ekspert inden for det tidligere felt længere (ibid). 
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2.4 David Flint 

Teoretikeren David Flint (1988) har med sin bog ”Philosophy and principles of auditing” forsøgt at 

redegøre for filosofien og tankerne bag revision. Bogen behandler forskellige aspekter af revision, 

herunder revisors rolle i samfundet: ”There has to be some explanation for society's acceptance of 

the worth of what auditors do, and of what the audit contributes to the community wealth or 

welfare” (Flint, 1988: 4). David Flint (1988) har udarbejdet syv postulater til forståelsen af revisors 

rolle. Dette opdeler han i tre hovedkategorier: 

1.  ”'The source of audit authority and the concept of audit independence 

2.  The audit process and the theory of audit evidence and criteria for reporting 

3.  The standards of audit performance” (Flint, 1988: 40). 

Vi har valgt at behandle den første hovedkategori, som skal ses i sammenhæng med tredje postulat, 

der lyder som følger: ”Essential distinguishing characteristic of audit are the independence of its 

status and its freedom from investigatory and reporting constraints”(Flint, 1988: 29). Som det 

fremgår af ovenstående citat, er det helt essentielt, at revisor er uafhængig. Resultatet af en 

uafhængig revisor, som ikke skal begrænse sig ved afgivelse af påtegning betyder, at revisor kan 

afgive en objektiv erklæring: ”this means that the audit view that is taken or the audit judgment that 

is formed should be completely objective, uncompromised by vested interest in the outcome or its 

consequences, unbiased and uninfluenced by considerations extraneous to the matter at issue” 

(Flint, 1988: 29). Disse forhold spiller en væsentlig rolle i forhold til revisors autoritet, og som 

grundlag for revisors eksistens. Revisors autoritet er helt grundlæggende for revisors værdi i 

samfundet. Forudsætningerne for revisors autoritet er, at revisor fremstår troværdig, og at der er 

tillid til revisor. I forlængelse af dette mener David Flint (1988), at revisor skal være uafhængig, da 

det er grundlaget for at kunne opfylde de andre forhold. 

Ydermere præsenterer David Flint (1988) en række andre forudsætninger, der skal gøre sig 

gældende, for at revisor kan opretholde sin autoritet. Revisor skal kunne kommunikere resultatet af 

sin revision rettidigt og klart. Forudsætningen for at dette kan lade sig gøre er, at revisor har adgang 

til al den nødvendige data uden hindringer. Forhindres revisor i at indhente den nødvendige data, 

kan det besværliggøre kommunikationen af revisionen, hvilket i sidste ende kan have en betydning 

for revisors autoritet. 

For at bibeholde sin autoritet argumenterer David Flint (1988) for, at revisor skal have de 

nødvendige kompetencer. Herudover skal revisor være uafhængig i fremtoning og sind. 
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2.3.1 Kompetence 

Revisors autoritet er i høj grad baseret på revisors kompetencer. Det er forventet, at revisor besidder 

de fornødne færdigheder, og at han har gennemgået relevant træning, uddannelse og erfaring. 

Fundamentet for revisors uddannelse er en bred systematisk tilgang, hvor revisor tilegner sig viden 

inden for relevant lovgivning, procedurer og revisionsprincipper. En viden omkring de 

grundlæggende revisionsprincipper er ikke alene tilstrækkelig, og revisor skal, som David Flint 

(1988) beskriver det, besidde andre færdigheder for at være en kompetent revisor: ”It requires an 

understanding of the nature, structure, institutions and laws of the society in which it is applied” 

(Flint, 1988: 43). Overordnet set skal revisor have særlige kompetencer inden for revision og 

regnskab, da disse er associeret (ibid). Det er ikke forventet, at revisor har kendskab til alt, da selv 

erfarne og kompetente revisorer til tider er nødsaget til at inddrage specialister i deres arbejde. 

Revisorer agerer som anerkendte specialister inden for regnskab og revision og har derfor qua deres 

kompetencer et finansielt ansvar i deres arbejde. For at opnå rollen som specialist inden for revision 

og regnskab skal revisor have en general viden indenfor: ”accounting, statistics, computing and 

information systems, political economy, business economics, law, funcional specialisms of business 

(production, purchasing, labour and industrial relations, marketing and finance) administration, 

public policy, and the principles of government” (Flint, 1988: 50). Denne viden skal revisor tilegne 

sig gennem relevant træning, uddannelse og erfaring.  

Ovenstående forhold skal bidrage til revisors autoritet, da revisors arbejde ikke er meget værd, hvis 

der ikke er tillid til revisor fra brugerne af revisionspåtegningen. Revisors autoritet er baseret på, at 

revisor har de fornødne kompetencer, og det er derfor essentielt, at der gennem regulering skelnes 

mellem henholdsvis godkendte -, statsautoriserede revisorer og andre.  

2.3.2 Uafhængighed 

Ud af de syv principper, som David Flint (1988) præsenterer i sin revisionsteori, er uafhængigheden 

helt grundlæggende for revisors arbejde. Revisors uafhængighed er fundamentet for revisors 

autoritet samt revisors værdi i samfundet. Som præsenteret ovenfor er revisors autoritet til dels 

baseret på revisors kompetencer, da revisor udelukkende kan være autoritær, hvis han har de 

fornødne kompetencer og samtidig er uafhængig (Flint, 1988: 54). Revisors uafhængighed er 

påvirket af personlige såvel som organisatoriske faktorer. Personlige faktorer er forhold, som 

undersøgelses- og rapporteringsfrihed. Såfremt revisor ikke har mulighed for at undersøge og 

rapportere fri for påvirkning, så kan revisor ikke agere uafhængigt. De organisatoriske faktorer 
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vedrører revisionsvirksomhedens positionering i forhold til den reviderede virksomhed, herunder 

hvilket arbejde der udføres samt, hvem der har mulighed for at vælge revisor.  

Revisors uafhængighed er påvirket af det ansvar som følger revision, der skal ses i relation til den 

samfundsmæssige betydning. Jo større ansvar der hviler på revisors skuldre, desto større er behovet 

for uafhængighed.  

Formålet med revisionen er at udtale sig om, hvorvidt en virksomheds årsrapport opfylder gældende 

lovkrav, samt om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling. Det er 

revisors opgave at forholde sig til de fakta, som han kommer i besiddelse af i forbindelse med sin 

revision for derefter at kunne be- eller afkræfte de oplysninger, der præsenteres i årsrapporten: ”A 

witness to the facts and in appropriate cases expresses an authoritative opninion on the facts” 

(Flint, 1988: 57). Investorer, myndigheder og andre interessenter skal have tillid til revisors 

erklæring, og det er derfor helt essentielt, at revisor agerer objektivt og uafhængigt i alle henseender 

(Flint, 1988: 63).  

 

Mental indstilling 

Uafhængigheden er til dels et forhold, der vedrører den mentale indstilling. Dette er et 

vigtigt aspekt af uafhængigheden, da en del af uafhængigheden er baseret på forhold, som 

ikke kan ses eller måles. Det er derfor vigtigt, at revisor modstår alle situationer, der kan 

påvirke hans mentale indstilling. Dette forhold er ikke garanteret og beror derfor i høj grad 

på revisors moralske kompas. Revisor skal have en indstilling og en integritet, der sikrer, at 

han ikke befinder sig i situationer, der kan vække tvivl om hans uafhængighed hos en 

velinformeret tredjemand (Flint, 1988: 60).    

 

Offentlighedens tillid til uafhængighed  

Udover at være uafhængig så skal revisor fremstå uafhængig således, at der er tillid til 

revisors arbejde fra den reviderede virksomheds interessenter. Samfundets tillid til revisor er 

til dels baseret på revisors omdømme. Revisorer skal overvåges, og der skal etableres 

systemer, der regulerer og kontrollerer revisors arbejde til fordel for offentligheden. Der skal 

ydermere være konsekvenser for revisorer, som ikke følger lovgivningen, så der kan 

opretholdes en tillid til revisionsbranchen (ibid).  
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2.3.2.1 Væsentlige forhold for revisors uafhængighed  

David Flint (1988) præsenterer fem væsentlige forhold i relation til sikring af revisors 

uafhængighed: 

- Personlige egenskaber  

- Personlige forhold  

- Finansiel afhængighed 

- Undersøgelses- og rapporteringsfrihed 

- Organisatorisk procedure.  

Ovenstående forhold er helt essentielle for revisors uafhængighed, og enhver afvigelse vil betyde en 

kompromittering af uafhængigheden. Det er væsentligt at vurdere, i hvilken grad ovenstående 

forhold bliver påvirket: ”the importance of any reduction in independence needs to be considered in 

relation to the audit objective” (Flint, 1988: 63).  

1. Personlige egenskaber – Revisor skal helt grundlæggende være i besiddelse af to 

egenskaber henholdsvis styrke og integritet (Flint, 1988: 64). En revisor, som er i besiddelse 

af den rette styrke, har en etik og moral, som gør det muligt for ham at modstå enhver, der 

forsøger at påvirke ham. En revisor som ikke er i besiddelse af denne styrke og dermed det 

moralske kompas, der sikrer hans uafhængighed, vil være letpåvirkelig, og der vil dermed 

hurtigt opstå forhold, der kan kompromittere hans uafhængighed. Integritet og styrke er 

fundamentet for revisors uafhængighed, og er revisor ikke i besiddelse af dette, synes de 

resterende forhold uden værdi.   

2. Personlige forhold – Personlige forhold mellem revisor og den reviderede virksomhed er 

uacceptable, hvis revisor skal forblive uafhængig. De mest omtalte konflikter i relation til 

personlige forhold er interesse- og loyalitetskonflikter eller en følelsesmæssig involvering. 

Et personligt forhold eksisterer på det tidspunkt at: ”… would be liable to influence their 

mental attitude, judgement or opinion, or which might appear to do so” (Flint, 1988: 65). 

Dette kan eksempelvis være, når revisors nærtstående har en økonomisk interesse eller en 

ledende stilling i den reviderede virksomhed. Det er svært at tegne en klar linje, der 

præciserer hvornår, der eksisterer et personligt forhold, men David Flint (1988) 

argumenterer for, at en revisor er inhabil, såfremt en velinformeret tredjemand vurderer eller 

har en mistanke om, at der eksisterer et sådant forhold.  

3. Finansiel afhængighed – Der er ingen tvivl om, at revisor ikke kan agere uafhængigt, hvis 

han har en økonomisk interesse i virksomheden. David Flint (1988) argumenterer for, at 

størrelsen af den økonomiske interesse har en betydning. En mindre økonomisk interesse 
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kompromitterer ikke nødvendigvis revisors uafhængighed, og revisor bør derfor vurdere 

hvert forhold enkeltvis. Derimod kan det selvsagt godt være en trussel mod revisors 

uafhængighed set fra en velinformeret tredjemands perspektiv, selvom den økonomiske 

interesse er af uden betydning for revisor. David Flint (1988) præsenterer tilfælde, hvor der 

kan eksistere en konflikt: 

● Fastlæggelse af revisors vederlag – Revisors honorar kan være af væsentlig 

betydning i de tilfælde, hvor honoraret ikke dækker revisors omkostninger i 

forbindelse med revisionen. Hvis honoraret ikke er tilstrækkeligt til, at 

revisor kan udføre den nødvendige revision, kan resultatet være, at revisor 

ikke har den fornødne undersøgelse- og rapporteringsfrihed (Flint, 1988: 69). 

Det skal være muligt for revisor at udføre sit arbejde uden at skulle gå på 

kompromis grundet størrelsen af revisionshonoraret. David Flint (1988) 

argumenterer for fordelen ved at nedsætte komitéer, der håndterer honorar til 

ekstern revision. Han argumenterer dog for, at selv medlemmer i nedsatte 

komitéer kan have egne interesser, og dette derfor ikke er den endelige 

løsning på problemet (Flint, 1988: 71). 

● Uforholdsmæssig revisionshonorar – Der ligger selvfølgelig en 

interessekonflikt i de tilfælde, hvor revisionshonoraret fra en enkelt kunde 

har stor betydning for revisionsvirksomhedens omsætning. Der eksisterer her 

en klar trussel i forhold til revisors uafhængighed, da der er en klar 

økonomisk afhængighed af den pågældende kunde.  

4. Undersøgelses- og rapporteringsfrihed – For at dette skal kunne lade sig gøre, skal revisor 

have adgang til alt det materiale, revisor mener, er nødvendigt samt have muligheden for at 

rapportere uden påvirkning af hverken ledelsen eller andre. Revisor må eksempelvis ikke 

modtage instruktioner såsom, hvad der skal undersøges, og hvilket revisionsbevis der bør 

indsamles i forbindelse med revisionen og skal i forlængelse heraf fastsætte sit 

revisionsarbejde uden indflydelse af andre. Det er i alle tilfælde revisors ansvar at indsamle 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis således, at revisor kan afgive en veldokumenteret 

påtegning.  

5. Organisatorisk procedure – Handler om valget af revisor herunder udførelsen af hans 

arbejde. Valget af revisor skal som udgangspunkt varetages af personer, som ikke har en 

interesse i at påvirke revisor i sit arbejde (Flint, 1988: 75). Enhver person som har en 
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interesse i at påvirke revisor, bør ikke være en del af udvælgelsesprocessen. Derfor bør 

ledelsesmedlemmer eksempelvis ikke spille en rolle i relation til valget af revisor.  

 Derudover argumenterer David Flint (1988) for de trusler, der eksisterer ved udførelsen af 

andre ydelser end revision. Han mener, at der altid vil eksistere en trussel også selvom, at det er 

andre personer fra revisionsvirksomheden, der yder disse ydelser. Han påpeger, at det ikke 

nødvendigvis kompromitterer revisors uafhængighed. I forlængelse heraf mener han ikke, at andre 

ydelser end revision bør forbydes, da værdien i denne rådgivning er baseret på revisors kendskab til 

virksomheden (Flint, 1988: 80f).   

 

2.5 Tom Lee 

Som udgangspunkt eksisterer der en generel forventning om, at revisor agerer ærligt og 

professionelt i alle arbejdsmæssige sammenhænge. Helt specifikt forventes det, at revisor har de 

fornødne kompetencer, og at disse anvendes hensigtsmæssigt med henblik på at sikre den 

reviderede virksomheds interessenter. Derudover forventes det, at revisor ikke lader sin 

professionelle dømmekraft påvirke af virksomhedens ledelse. Hvorvidt praksis er i 

overensstemmelse med virkeligheden kan diskuteres, men Tom Lee (1993) understreger, at 

offentligheden og virksomhedens interessenter har ovenstående forventninger til revisor. 

Virksomhedens interessenter forventer, at revisor agerer uafhængigt og med stor ekspertise. Jo mere 

kompetent og uafhængig revisor er, jo større er sandsynligheden for, at revisor vil rapportere på fejl 

i regnskabet. Der hersker en generel tvivl om, revisor i virkeligheden vil gøre dette, da det kan 

ramme ham økonomisk. Et modargument til den tankegang er, at revisor har en større økonomisk 

interesse på lang sigt, hvis han bibeholder sin uafhængighed. Hvis revisor går på kompromis med 

sin uafhængighed og dermed ikke modificerer sin påtegning, hvor det er påkrævet, kan det i værste 

tilfælde ende med, at revisor ifalder erstatningsansvar, mister kunder på grund af dårlig omtale og 

lignende (Lee, 1993: 97). Dette betyder, at selvom der kan være en økonomisk fordel ved at følge 

kundens ønsker, så er denne kortsigtet, mens at fastholde sin uafhængighed og integritet vil sikre 

revisor en langsigtet økonomisk gevinst. I forlængelse af dette argumenterer Tom Lee (1993) for, at 

ovenstående er for samfundets generelle velvære såvel, som det er for revisors personlige velvære 

(Lee, 1993: 94).   

Der hersker en generel konsensus blandt revisionsteoretikere, som mener, at revisor generelt kan 

agere med professionalisme, integritet og uafhængighed i alle henseender. Dette er den forventning, 

omverden har til revisor. Tom Lee (1993) argumenterer for at forventningen om, at revisor opfylder 
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disse krav ikke er tilstrækkelig. Revisor skal faktisk opfylde disse krav i praksis for at kunne skabe 

værdi både for kunden og for andre interessenter (Lee, 1993: 95).  

2.5.1 Incitamenter for revisors kompetencer og uafhængighed 

Det grundlæggende argument for, at revisor agerer kompetent og uafhængigt er, at revisor er et 

økonomiske rationelt menneske. Med andre ord vil de økonomiske konsekvenser være langt større 

for revisor, hvis det opdages, at revisor er gået på kompromis med sin påtegning for at tilfredsstille 

ledelsen. Dette argument er baseret på økonomi mere end på morale og integritet og betyder 

dermed, at revisor vil kunne modstå pres fra ledelsen, hvis der er en mulighed for, at de økonomiske 

følger bliver tilstrækkeligt store (Lee, 1993: 95).  

Som præsenteret ovenfor er revisor til dels økonomisk afhængig af sine kunder, mens han samtidig 

har et socialt ansvar, hvad angår virksomhedens interessenter. Virksomhedens interessenters brug af 

revisionspåtegningen herunder forventningerne til revisor, kan derfor sætte revisor i et dilemma. 

Som klargjort ovenfor skal revisor agere uafhængig af alle interesser inklusiv sin egen. Samtidig har 

revisor en økonomisk interesse i den reviderede virksomhed, da denne betaler revisor et honorar. 

Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt der skal tages forbehold i påtegningen, om revisor vil 

påtegne regnskabet med en afkræftende konklusion eller der blot er fejl, som virksomheden ikke vil 

korrigere, kan der opstå et dilemma for revisor. Hvis revisor vælger at skrive en påtegning på 

regnskabet, som virksomheden er uenig i, kan resultatet være et revisorskift, som kan afføde rygter 

om, at revisor er besværlig. Dette kan ultimativt betyde et økonomisk tab for revisor. Men da det 

som sagt forventes, at revisor agerer uafhængig af alle interesser inklusiv sin egen, så må ledelsens 

intimidation ikke have en betydning for hans uafhængighed eller integritet, da virksomhedens 

interessenter forventer, at revisor bibeholder sin uafhængighed uagtet det pres han udsættes for 

(Lee, 1993: 96). Lige så vel som at rygter vedrørende hvor besværlig revisor er kan sprede sig, kan 

det blive offentligt kendt, at revisor agerer yderst professionelt og med en høj grad af 

uafhængighed. Resultatet af dette kan være, at revisor får nye kunder samt, at han har muligheden 

for at forhøje sit honorar grundet den gode omtale (ibid). Der foreligger hermed et rationelt 

økonomisk argument til, hvorfor revisor på langt sigt skal fastholde sin integritet og uafhængighed 

(ibid). Tesen om at der eksisterer en fordel for revisor ved at agere kompetent og uafhængigt 

underbygges af, at revisionsfirmaer ofte er medlemmer af foreninger og andre professionelle 

sammenslutninger, som kan styrke deres omdømme på en positiv måde.  

Tom Lee (1993) præsenterer et argument, som problematiserer ovenstående påstand. Han 

argumenterer for, at revisor vil være mere tilbøjelig til at gå på kompromis på mindre kunder. 
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Argumentet er, at revisor vil være villig til at være uenig med ledelsen vedrørende påtegningen, når 

det gælder store kunder, da det som argumenteret ovenfor kan have store økonomiske 

konsekvenser, hvis det bliver offentligt kendt, at revisor er gået på kompromis med sin påtegning. 

Dette gør sig i højere grad gældende for store kunder, da de i forvejen er i offentlighedens søgelys. 

Når det gælder mindre kunder, vil revisor i højere grad have en tendens til at være afhængig fordi 

konsekvenserne synes mindre, da disse sjældent tiltrækker offentlighedens opmærksomhed (Lee, 

1993: 97).  

2.5.2 Revisors uafhængighed  

Revisors uafhængighed er beskrevet som ’practitioner independence’. Dette er, at revisor er 

objektivt og professionel, når han indsamler og vurderer revisionsbevis samt, at han kan rapportere 

uden nogen form for påvirkning. Ydermere forstås uafhængighed som en sindstilstand, som blandt 

andet omhandler revisors forhold til ledelsen, aktionærer og andre interessenter til virksomhedernes 

årsrapport. I alle revisioner kan der således stilles spørgsmålstegn til, hvorvidt revisor er uafhængig, 

når det vedrører revisors sindstilstand, og om han dermed kan holde til presset fra ledelsen, når der 

skal træffes beslutninger vedrørende revisionen. I forlængelse heraf skal revisors uafhængighed 

som sindstilstand, ses som en mental attitude på samme linje som revisors personlige kvaliteter 

(Lee, 1993: 98). Dette er svært målbart, og det er ikke til at sige, hvorvidt revisor har stået imod 

pres fra ledelse eller andre under revisionen, og dermed bibeholdt sin uafhængighed, såfremt der 

ikke udtrykkes en modificeret påtegning. Lige så vel som det er grundlæggende, at revisor er 

mentalt uafhængig, så skal revisor fremstå uafhængig og dermed holde sig fra situationer, hvor der 

kan opstå spørgsmål vedrørende revisors uafhængighed. Dette fordi interessenters vurdering af 

revisors uafhængighed er fokuseret på de synlige forhold vedrørende uafhængighed frem for 

revisors mentale tilstand (Lee, 1993: 99).  

Revisor skal være uafhængig i alle aspekter af revisionen, hvad enten det er ved planlæggelsen, 

indsamling af revisionsbevis eller rapportering. Revisor skal præsentere en klar besked vedrørende 

sin uafhængighed i alle faser af revisionen. Revisors uafhængighed er dermed altomfattende og skal 

fastholdes på alle tidspunkter for, at revisors påtegning fortsat kan være troværdig (Lee, 1993: 100).  

2.5.3 Regulering af revisors uafhængighed 

Lovgiver forsøger gennem regulering at skabe et billede af, hvad uafhængighed er således, at dette 

giver mening for interessenter af revisors påtegning. Regulering i relation til revisor dækker alle 

aspekter af revisors arbejde både som individ og revisionsbranchen som profession (Lee, 1993: 

100).  
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Reglen vedrørende valg af revisor understreges som en vigtig del af reguleringen, da manglende 

regulering giver ledelsen mulighed for at presse revisor i situationer, hvor de er uenige. Der 

argumenteres derfor for, at det ikke er ledelsen, der bør vælge revisor.  

Derudover argumenteres der for, at der bør være regulering, der sikrer revisor adgang til det 

nødvendige materiale, og at ledelsen ikke kan nægte revisor adgang. Reguleringen skal gøre det 

muligt for revisor at udføre sit arbejde uden indblanding fra ledelsen således, at revisor kan 

fastholde sin uafhængighed og professionalisme gennem hele revisionen. Regulering er dog ingen 

garanti for revisors uafhængighed, men blot en forudsætning for at skabe et miljø, hvor revisor kan 

agere uafhængigt. Det er påkrævet, at revisor agerer professionelt og uafhængigt i sit arbejde som et 

element ud over reguleringen (Lee 1993: 101).  

Ydermere argumenteres der for regulering, der vedrører revisionspåtegning, hvor der bør fremgår et 

afsnit vedrørende revisors uafhængighed. Selvom det i sig selv ikke beviser, at revisor har været 

uafhængig i alle aspekter af revisionen, så er det en påmindelse til læseren om, at en 

revisionspåtegning er en uafhængig erklæring af en ekspert inden for regnskab og revision (ibid). 

Der argumenteres yderligere for regulering i relation til skift af revisor. Formålet med denne 

regulering er at skabe en synlig uafhængighed for både den nye og gamle revisor således, at de kan 

diskutere, hvad der har resulteret i skiftet af revisor uden ledelsens indblanding. Dette giver den nye 

revisor muligheden for at vurdere, hvorvidt de skal acceptere kunden eller ej.  

 

På linje med ovenstående præsenteres regulering i relation til de opgaver revisor ikke kan varetage 

samtidig med, at han er revisor. Som det gør sig gældende med ovenstående regulering kan heller 

ikke den slags regulering garantere uafhængighed. Hvis der eksisterer regulering, som forbyder 

revisor for visse ydelser, vil det være i overensstemmelse med en række teoretikeres påstand om, at 

der ikke skal eksistere noget forhold mellem ledelsen og revisor, som kan kompromittere revisors 

objektivitet og uafhængighed (Lee, 1993: 102). Den vigtigste regulering i den forbindelse er, at 

revisor ikke må agere som en del af ledelsen. Det underliggende princip er, at revisor ikke må 

revidere finansielle oplysninger, hvortil de har et ansvar eller en interesse. Såfremt revisor er med til 

at aflægge årsrapporten, og samtidig selv reviderer den, kan virksomhedens interessenter hverken 

stole på det præsenterede regnskab eller den revisionspåtegning, der afgives i forlængelse heraf 

(ibid).  

Der argumenteres herudover for regulering i forbindelse med det revisionshonorar, som revisor 

modtager. Revisionshonoraret bør således være begrænset til et bestemt omfang, da det ikke findes 
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hensigtsmæssigt, hvis en enkelt kunde står for størstedelen af en revisionsvirksomhed indtjening. I 

disse tilfælde vil revisor dermed være økonomisk afhængig, og tredjemand kan heraf frygte, at 

revisor er villig til at gå på kompromis med sit arbejde ved uenighed med ledelsen, af frygt for at 

miste kunden og dermed størstedelen af sit indkomstgrundlag (ibid). 

Ydermere argumenteres der for vigtigheden af regulering vedrørende finansielle og familiære 

interesser. For at sikre revisors uafhængighed, skal revisor ikke have nogen finansielle interesser i 

den virksomhed, som han reviderer, hvad enten det er lån, aktier eller andre finansielle interesser. I 

forlængelse heraf, skal reguleringen sikre, at revisors børn, ægtefælle og forældre ikke er ansatte 

eller har finansielle interesser i den reviderede virksomhed. Disse forhold vil andet end lige skabe 

tvivl om revisors uafhængighed (Lee, 1993: 103).  

2.5.4 Andre ydelser 

I relation til andre ydelser er der frygt for, at revisor ikke længere vil kunne være uafhængig. 

Spørgsmålet vedrørende revisors uafhængighed opstår, hvis revisor yder eller har mulighed for at 

yde ikke-revisionsydelser, og dermed frygter ikke at varetage disse opgaver fordi, han i så fald kan 

miste kunden. Tom Lee (1993) argumenterer for forskellige muligheder for at imødekomme denne 

trussel. Som udgangspunkt vil lovgiver helt eliminere denne trussel, hvis der indførtes forbud mod 

ikke-revisionsydelser. Der er dog intet bevis for, at revisor ikke kan være uafhængig, hvis han 

udfører andre ydelser end revision. Tom Lee (1993) argumenterer for, at problemet opstår i forhold 

til offentlighedens syn og tillid til revisor, såfremt han udfører andre ydelser end revision. Han 

argumenterer for, at i de situationer, hvor der ikke er forbud mod ikke-revisionsydelser, der stoler 

offentligheden på revisors kompetencer og integritet herunder, at han ikke vil varetage opgaver, der 

kan kompromittere hans uafhængighed (Lee, 1993: 103f). Denne uafhængighed er dog ikke synlig, 

da det er en mental uafhængighed, som offentligheden hverken kan se eller måle. Der kan derfor 

opstå tvivl vedrørende revisors uafhængighed. Tom Lee (1993) argumenterer for, at lovgiver og 

revisorstanden fortsat skal diskutere, hvordan denne problemstilling skal behandles bedst muligt, da 

revisors påtegning ikke vil have meget værdi, hvis interessenterne ikke har tillid til revisor (ibid).  

2.5.5 Revisors uafhængighed og interessenter 

Et helt grundlæggende element i forhold til revisors uafhængighed er både revisionsvirksomhedens 

og den reviderede virksomheds størrelse. I situationer hvor det er en lille revisionsvirksomhed, som 

reviderer en lille lokal virksomhed, vil revisionshonoraret have stor betydning for 

revisionsvirksomhedens økonomiske resultat. I den pågældende situation vil revisor opbygge et 

forhold til virksomheden på linje med det forhold, en lokal familielæge har. Ydermere vil revisor 
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arbejde tæt sammen med ledelsen, der som regel også er de eneste aktionærer (Lee, 1993: 105). Der 

er i denne situation klare trusler mod revisors uafhængighed, men der kan argumenteres for, at det 

er af mindre betydning grundet det beskedne antal af interessenter (ibid). Modargumentet til dette 

er, at selvom ledelsen er de eneste aktionærer, så er der andre, der stoler og tager beslutning på 

baggrund af revisors påtegning eksempelvis banken. Banken og andre interessenter har krav på at 

kunne stole på revisors påtegning herunder, at revisor har ageret uafhængigt i forbindelse med sin 

revision (ibid).  

Den modsatte situation af ovenstående er, hvor både revisionsvirksomheden og den reviderede 

virksomhed er store. Her kan der argumenteres for, at der på baggrund af størrelserne af 

virksomhederne ikke opbygges samme tætte forhold som ved små lokale revisioner. Derfor vil dette 

forhold spille en mindre rolle i disse tilfælde. Der er dog andre problemstillinger i relation til 

revisors uafhængighed, der gør sig gældende i disse situationer. Den første problemstilling er den 

økonomiske betydning, en stor virksomhed kan have for revisionsfirmaet. Revisionshonoraret fra 

den store reviderede virksomhed har i sig selv ikke særlig stor betydning, men tabet af revisionen på 

den store virksomhed kan have væsentlig betydning for revisionsvirksomheden. Taber 

revisionsvirksomheden revisionen grundet eksempelvis uenigheder, kan dette påvirke 

revisionsvirksomhedens omdømme, hvilket kan medføre store økonomiske tab (ibid). Ydermere 

eksisterer der en naturlig problemstilling grundet virksomhedens størrelse og dermed de mange 

interessenter. Betydning af dette er, at revisor ikke kun skal agere uafhængigt ”in mind and deed” 

(Lee, 1993: 105), men at han også skal kunne præsentere et billede af uafhængighed til 

offentligheden. Derudover kræver revision af store virksomheder ofte mange timers arbejde både 

løbende og til afslutningen af revisionen. I disse situationer, hvor revisor i løbet af året næsten 

dagligt arbejder sammen med kunden, kan billedet af objektivitet svinde ud (ibid).  

Som det fremgår af ovenstående eksempler, er der en række problemstillinger i forhold til revisors 

uafhængighed i relation til størrelse og interessenter. Den overordnede problemstilling, der går igen, 

er, hvorvidt revisor fremstår uafhængig eller præsenterer et billede af uafhængighed. Tom Lee 

(1993) argumenterer her for vigtigheden af lovregulering, som kan skabe et miljø, hvor der hersker 

universal brugertillid til revisors objektivitet (Lee, 1993: 106). 

2.5.6 Foreslåede løsninger i relation til revisors uafhængighed 

Selvom lovgiver forsøger at regulere revisors uafhængighed, så vil der i praksis være situationer, 

hvor der et så højt pres på revisor, at det kan have betydning for hans dømmekraft og dermed hans 

uafhængighed. Forslag til sikring af revisors uafhængighed implementeres med det formål, at det 
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kan skabe et miljø, hvor truslen mod revisors uafhængighed enten mindskes eller forsvinder. Helt 

overordnet kan forslag til at sikre revisors uafhængighed opdeles i tre kategorier: 

1) Den første kategori skal ses i relation til ledelsens position. Lovgiver skal forsøge at 

mindske ledelsens magt i forhold til, om de kan presse revisor i sådan en grad, at han 

kompromitterer sin objektivitet og uafhængighed.  

2) Den anden kategori vedrører, at lovgiver og revisorstanden skal forsøge at mindske 

muligheden for at revisorer går på kompromis med deres uafhængighed. Dette skal gøres 

ved hjælp af revisions- og regnskabsmæssige standarder, som revisor skal følge.  

3) Den tredje kategori vedrører strukturen af revisionsbranchen. Eksempler på regulering, der 

kan imødekomme truslen om uafhængighed, er, hvis lovgiver nationaliserer 

revisionsbranchen, og revisor dermed bliver offentlig ansat (Lee, 1993: 109f).  

I situationer hvor revisor kan have personlige eller finansielle interesser i den reviderede 

virksomhed, kan der argumenteres for, at lovgiver bør forbyde dette frem for at stole på revisor. 

Finansielle interesser kan blandt andet være investeringer i virksomheden eller dens datterselskaber 

og lån, mens personlige forhold relaterer sig til, om revisor har en personlig relation til 

medarbejderne i den reviderede virksomhed. Formålet med lovgivning som denne skal være på 

niveau med kravet om, at revisor skal være kvalificeret for at kunne fortsætte som revisor for 

virksomheden (ibid).  

Et mindre drastisk forslag end ovenstående er, at offentligheden stoler på, at revisor selv vælger at 

undlade at afgive erklæring, hvis han har personlige eller finansielle interesser. Formålet med dette 

forslag til regulering er, at lovgiver overlader det til revisor, hvorvidt han vil have personlige eller 

finansielle interesser i virksomheden, men det skal således ikke være muligt for revisor at beskrive 

sig selv som værende uafhængig eller at afgive en uafhængig erklæring.   

Ydermere præsenteres et forslag i relation til andre ydelser. Det foreslås her, at lovgiver enten helt 

forbyder andre ydelser end revision eller, at alt det arbejde revisor udfører for klienten bliver 

offentligt tilgængeligt. En af de største trusler mod revisors uafhængighed er, når revisor udfører 

arbejde for kunden, og der dermed kan opstå en interesse i virksomheden.  

Der præsenteres et forslag til regulering vedrørende revisionshonoraret. Tom Lee (1993) mener, at 

lovgiver bør begrænse revisionshonoraret således, at det ikke overstiger en given procentsats. 

Formålet med dette er, at revisor således ikke bliver finansiel afhængig af sin kunde, og dermed kan 

modstå pres fra ledelsen. Revisionshonoraret bør afspejle den risiko, der er ved at påtage sig 
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ansvaret som revisor samt det faktum, at revision af virksomheder kræver dygtige og kompetente 

medarbejdere (ibid).  

Derudover foreslås det, at lovgiver indfører rotation af revisionsvirksomheder. Tom Lee (1993) 

argumenterer for, at der ved mange års revision, især på store virksomheder, opstår en trussel mod 

uafhængigheden, da der er en risiko for, at revisor opbygger et tættere forhold til medarbejderne i 

den reviderede virksomhed. Omkostningerne i forbindelse med skift af revisor skal dog tages med i 

overvejelserne i relation til dette forslag (Lee, 1993: 109).  

Til sikring af revisors uafhængighed foreslås det, at der implementeres et revisionsudvalg, som 

udelukkende består af medlemmer, som ikke på samme tid er medlemmer af ledelsen. 

Revisionsudvalg skal fungere som sparringspartner til revisor uden ledelsens indblanding således, at 

revisor kan diskutere relevante forhold med udvalget herunder revisionshonoraret, trusler mod 

uafhængighed og forhold vedrørende ledelsen (ibid).  

Slutteligt foreslås at revision rykkes fra det private til det offentlige. Et forslag herunder er, at 

lovgiver etablerer en revisionsretssal. Baggrunden for dette forslag er, at der kan argumenteres for 

revisors uafhængighed er blevet kompromitteret i sådan en grad, at det er umuligt at genoprette 

tillid til revisorer, selvom lovgiver implementerede alle ovennævnte forslag. Forslaget går ud på, at 

lovgiver fjerner revisors mulighed for at vurdere virksomheders finansielle stilling, men at lovgiver 

i stedet etablerer en ret bestående af højtuddannede og kompetente folk, som skal vurdere 

virksomhedernes årsrapport. Revisors opgave bliver således udelukkende at indsamle og præsentere 

fakta vedrørende virksomheden, hvorefter retten vil vurdere oplysningerne og afgive en påtegning.  

Udover decideret lovgivning, der forbyder revisor en række ting, præsenterer Tom Lee (1993: 110) 

forhold, der kan have betydning for revisors uafhængighed, som ikke nødvendigvis er lovreguleret. 

Det første forhold som præsenteres er den mulige konsekvens, det kan have for revisor, hvis det 

bliver opdaget, at han ikke har været uafhængig. At den reviderede virksomhed såvel som dens 

aktionærer kan sagsøge revisor gør, at det kan have en stor økonomisk betydning, hvis revisor går 

på kompromis med sin uafhængighed. Derudover kan ovenstående scenarie ligeledes have en 

betydning for revisionsvirksomhedens omdømme, hvilket også kan resultere i et økonomisk tab for 

virksomheden (ibid).  

Et andet forhold som kan bidrage til sikring af revisors uafhængighed er, at der eksisterer 

professionelle organisationer, hvor revisor kan være med, og hvor revisor bliver ekskluderet, hvis 

han ikke overholder relevant lovgivning. Dette vil give revisor et incitament til ikke at gå på 

kompromis med sin uafhængighed, da det både vil have økonomiske konsekvenser, men også vil 
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have betydning for revisors sociale relationer, hvis han blev ekskluderet fra professionelle 

organisationer.  

Tom Lee (1993) argumenterer ydermere for at strukturen i revisionsvirksomhederne med 

ubegrænset hæftelse for partnerne, vil give dem incitament til aldrig at gå på kompromis med deres 

uafhængighed, da dette kan have store økonomiske konsekvenser. Derudover argumenterer han for, 

at i takt med at revisionsfirmaerne bliver større, så vil de være mindre tilbøjelige til at gå på 

kompromis, fordi der ikke længere er den samme afhængighed af kunderne. I forlængelse af 

strukturen i revisionsvirksomhederne argumenterer Tom Lee (1993) for, at virksomhederne skiller 

revision og andre ydelser i virksomheden, og at revisor således specialiserer sig inden for et felt og 

dermed udelukkende tilbyder ydelser inden for sit eget specialeområde (Lee, 1993: 111). 

Slutteligt argumenteres der for, at konkurrerende revisionsvirksomheder gennemgår hinandens 

udførte arbejde, fordi Tom Lee (1993) mener, at revisionsvirksomheder ikke vil tabe ansigt til deres 

konkurrent, hvis de ikke har gjort det ordentligt, og dermed har et incitament til at udføre et godt 

stykke arbejde (Lee, 1993: 112).  

Det kan siges, at alle ovenstående forslag er uden værdi, hvis brugerne ikke har tillid til revisors 

påtegning. Uanset hvor ærlig, professionel og uafhængig en revisor er, vil dette være uden 

betydning, hvis han ikke fremstår således. Derfor forsøger revisionsbranchen og lovgivere at 

regulere dette (Lee, 1993: 113).  

 

2.6 Opsummering  

For at skabe overblik over de forskellige trusler der eksisterer for revisors uafhængighed, samt de 

sikkerhedsforanstaltninger revisor og lovgiver bør implementere for at sikre sin uafhængighed, har 

vi udarbejdet følgende oversigt:  

 

  Mautz og Sharaf David Flint  Tom Lee 

Trusler mod revisors uafhængighed        

Begrænsning i udførelse af arbejde  X X X 

Begrænsning i rapportering  X X X 

Påvirkning af kunden eller andre 

interessenter 
X 

X X 

Finansiel afhængighed  X X X 

Samarbejde og fortrolighed med kunden  X X X 

Revisionsvirksomhedernes størrelse/struktur X   X 

Skifte af revisor/valg af revisor X X X 

Andre ydelser end revision  X X X 
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Revisionshonorar X X X 

Kundens størrelse  X  X 

        

Sikkerhedsforanstaltninger       

Fri for begrænsning i sit arbejde  X X X 

Frihed til rapportering  X X X 

Professionel solidaritet (kontakt til tidligere 

revisor) 
X 

  X 

Adskillelse af revision og andre ydelser 

(specialisering) 
X 

  X 

Kompetencer X X X 

Certificering i forbindelse med rådgivning  X     

Langsigtet økonomisk rationale (omdømme)     X 

Forbud mod andre ydelser  X   X 

Begrænsning af honorar     X X 

Rotation af revisionsvirksomheder     X 

Nedsættelse af revisionsudvalg   X X 

Nationalisering af revisionsbranchen      X 

        

Værdi af revision       

Uafhængighed i fremtoning og i sind  X X X 

Tillid fra offentligheden X X X 

 

Som det fremgår af skemaet er der stor enighed blandt teoretikerne i forhold til, hvilke forhold der 

truer revisors uafhængighed. Teoretikerne er enige om en række sikkerhedsforanstaltninger, som 

bør være til stede således, at de kan sikre revisors uafhængighed. Det er dog, som det fremgår af 

oversigten i højere grad Tom Lee (1993), som præsenterer deciderede forslag til, hvordan revisor og 

lovgiver skal imødekomme en stor del af de trusler, der eksisterer.  

Ydermere er der enighed blandt teoretikerne om, at værdien af revisors arbejde er baseret på en 

tillid fra offentligheden. I forlængelse af dette skal revisor derfor være uafhængig både i sind og 

fremtoning. 

 

2.7 Regelsættet om revisors uafhængighed  

Der findes adskillige regler i relation til revisors uafhængighed. Revisor skal være uafhængig af den 

reviderede virksomhed såfremt, han afgiver en revisionspåtegning, udtalelse om 

ledelsesberetningen i henhold til årsregnskabsloven eller andre erklæringer med sikkerhed, der ikke 

udelukkende er til hvervgiverens egen brug (Sudan, Samuelsen, Parker & Davidsen, 2012: 69).  
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Lovgivningsprocessen  

 

 
 

(Figur 2)  

Udarbejdelse af regler om revisor og revisors uafhængighed er meget komplekse. For at sikre 

harmoni af regelsættet på tværs af medlemslandene foregår regelfastlæggelsen herunder 

henstillinger i EU-kommissionen (Füchsel, Gath, Langsted & Skovby, 2015: 20). Både forordninger 

og direktiver udstedes af Ministerrådet samt Europa-Parlamentet, hvor Ministerrådet ofte udsteder 

retsakter på baggrund af forslag fra EU-kommissionen (ibid). 

Forordninger er bindende for alle borgere og medlemsstater i EU. Forordninger skal overholdes på 

lige fod med national lovgivning, og det særlige ved forordninger er, at de ikke behøver at 

indarbejdes i medlemslandenes lovgivning, da de gælder i alle medlemsstater umiddelbart efter 

vedtagelse. Der er derfor ikke tegnet en pil fra forordningen ned til revisorloven.  

Direktiver er først bindende for de enkelte borgere og lande efter implementeringen i national 

lovgivning. Direktivet skal ses som nogle rammer eller regler, som medlemslandene selv skal 

indarbejde i deres lovgivning på bedst mulig vis. Der er dog stor forskel på, hvor meget råderum 

landene får til at indarbejde ændringerne i national lovgivning afhængigt af de fastsatte rammer i de 

enkelte direktiver. Den danske revisorlov skal opfylde kravene i forordningen og direktivet. 

Revisorloven vedtages af folketinget og går som bekendt forud for andre retskilder herunder 

bekendtgørelser, administrativ praksis og domspraksis (Füchsel et al., 2015: 25). Erhvervsstyrelsen 
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er, som den offentlige tilsynsmyndighed, med til udarbejde ændringer til revisorloven, 

bekendtgørelser og vejledninger. Danmark har mulighed for at ændre i revisorloven efter eget 

ønske, såfremt denne ændring ikke strider imod de internationale retsakter (Füchsel et al., 2015: 

25). 

 

Regulering af revisors virke foregår yderligere gennem international lovgivning i IFAC2, som er en 

revisionssammenslutning af organisationer. IFAC udsteder revisionsstandarder via IAASB3 og 

etiske retningslinjer via IESBA4 (Füchsel et al., 2015: 23). Ifølge direktivet art. 26 stk. 1. har 

medlemsstaterne mulighed for at stille krav til revisorer eller revisionsfirmaer om opfyldelse af de 

internationale revisionsstandarder. Som udgangspunkt gælder revisionsstandarderne i alle 

revisionsvirksomheder, men på grund af virksomhedernes størrelse og kompleksitet, vurderer 

Revisorkommissionen (2015), at der bør være en lempeligere anvendelse af disse, såfremt der er 

tale om mindre komplekse virksomheder. I øvrigt har Erhvervsstyrelsen yderligere et ansvar om at 

fastsætte nærmere regler herom efter revisorloven §16 stk. 5. FSRs rolle er oversættelse af 

revisionsstandarderne samt implementering af de etiske retningslinjer i Danmark, som fremgår af 

ovenstående model.  

 

2.7.1 De etiske regler 

Som det tidligere er nævnt, er det helt essentielt for en kompetent og uafhængig revisor, at han 

besidder morale og etik. Offentlighedens tillid til revisor bevares blandt andet gennem revisors 

integritet, objektivitet og ved, at revisor kan varetage offentlighedens interesser. IESBA (2014), har 

udarbejdet fem grundlæggende principper, som revisor skal overholde:  

● Integritet - Det er helt grundlæggende, at revisor er ærlig i alle forretningsmæssige 

henseender. Derudover fremgår det i retningslinjerne, at revisor ikke bevidst må være i 

besiddelse nogen former for information eksempelvis indberetninger eller anden 

information, hvor revisor har en mistanke om, at disse informationer indeholder: 

o Væsentlige eller urigtige udtalelser,  

o Udtalelser eller informationer, der er fremsat på uforsvarlig måde  

                                                        
2 International Federation of Accountants 
3 International Auditing And Assurance Standard Board 
4 International Ethics Standards Board for Accountants 
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o Eller udelader eller tilslører informationer, der kræves medtaget, når sådan 

udeladelse eller tilsløring vil være vildledende (IESBA, 2014: 18) 

IESBA (2014) anser dog ikke revisor for at have overtrådt retningslinjerne, såfremt han har 

afgivet en modificeret erklæring, der fremhæver et af ovenstående forhold.  

● Objektivitet – Ifølge IESBA (2014) må revisor ikke være forudindtaget, have 

interessekonflikter eller være påvirket af andre, der kan svække hans professionelle og 

forretningsmæssige dømmekraft. Der er ikke fastsat nærmere definition heraf, men det er 

bestemt, at revisor ikke må udføre professionelle ydelser, der kan påvirke eller forringe hans 

objektivitet (IESBA, 2014: 19).   

● Professionel kompetence og fornøden omhu – Enhver revisor har pligt til løbende at 

vedligeholde hans faglige viden og færdigheder baseret på seneste udvikling i praksis, 

lovgivning og metoder. Dette er for at sikre, at revisors klienter, arbejdsgiver eller andre 

altid modtager kvalificerede og professionelle ydelser (IESBA, 2014: 12). Professionelle 

ydelser udøves ved, at revisor besidder professionel viden og færdigheder, som er baseret på 

følgende: 

o Tilegnelse af professionel kompetence, og 

o Vedligeholdelse af professionel kompetence (IESBA, 2014: 14). 

Revisor skal gennem professionel udvikling tilegne sig de nødvendige kompetencer for at kunne 

udføre et kvalificeret stykke arbejde. For at vedligeholde sine professionelle kompetencer kræver 

det, at revisor løbende orienterer sig og viser en forståelse for udviklingen indenfor relevante 

tekniske, professionelle og forretningsmæssige områder (IESBA, 2014: 20). Hvad angår fornøden 

omhu inkluderer dette, at revisor er omhyggelig, grundig og rettidig med de krav opgaven stiller.  

● Fortrolighed - Revisor skal have undersøgelses- og rapporterings frihed, hvilket gør, at de 

løbende modtager fortrolige informationer. Revisor har tavshedspligt og må ikke videregive 

fortrolige informationer til andre uden bemyndigelse hertil (IESBA, 2014: 20). 

Fortroligheden og tavshedspligten gælder også ved sociale sammenhænge, og der må 

således ikke videregives informationer til hverken familie, kærester eller 

forretningsforbindelser. IESBA (2014) stiller krav til, at fortroligheden skal bevares inden 

for revisionsfirmaet eller arbejdsgiveres organisation. Endvidere gælder fortroligheden også 

efter, at forbindelsen mellem revisor og klienten er ophørt. Der gøres særligt opmærksom 

på, at en nyvalgt revisor er berettiget til at efterspørge informationer, hvor tidligere revisor 
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har eller kan have pligt til at videregive informationer, som er nødvendige (IESBA, 2014: 

21).  

● Professionel adfærd – Revisor er forpligtet til at overholde lovgivningen og øvrig 

regulering. Revisor skal i alle henseender udvise professionel adfærd og være sandfærdig 

vedrørende sine kompetencer og egenskaber og må således ikke: “fremføre overdrevne 

påstande om de ydelser, de kan tilbyde, deres kvalifikationer eller opnåede erfaringer” 

(IESBA, 2014: 22). Dette med henblik på at tredjemand ikke er i tvivl om revisors 

kompetencer.  

2.7.1.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant   

Ændringen af 8. selskabsdirektiv har affødt yderligere bestemmelser vedrørende faglig etik. 

Bestemmelsen om revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant er indarbejdet i revisorloven §16, 

hvori det blandt andet fremgår, at ”God revisorskik” er en del af at være offentlighedens 

tillidsrepræsentant. Dette indebærer blandt andet, at revisor skal udvise professionel skepsis i 

forbindelse med udførelsen af den lovpligtige revision. I direktivets art. 21 stk. 2 anser loven, at 

revisor udviser professionel skepsis ved at forholde sig kritisk vedrørende forhold, der kan indikere 

mulig fejlinformation som følge af svig eller fejl. Det er vigtigt, at revisor altid forholder sig kritisk 

ved vurdering af den dokumentation, der præsenteres for ham. Direktivets bestemmelser om faglig 

etik og professionel skepsis er implementeret i revisorlovens §16, stk. 1-4. Efter disse bestemmelser 

skal revisor agere ”offentlighedens tillidsrepræsentant” under udførelse af erklæringsopgaver med 

sikkerhed og skal ydermere udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik. Begrebet 

“offentlighedens tillidsrepræsentant” blev indarbejdet i revisorlovgivningen i 1994 for at 

understrege revisors ansvar over for virksomhedens omverden (Revisorkommissionen, 2015: 50). 

God revisorskik er et udtryk for revisors adfærd, ‘’som gode og omhyggelige, fagligt kompetente 

revisor udviser, og som opfylder de faglige og etiske krav, der må opstilles på grundlag af 

lovgivningens regler om revisors funktioner’’ (ibid). God revisorskik opnås blandt andet ved at 

udvise professionel skepsis. Professionel skepsis uddybes yderligere i revisorlovens §16 stk. 2. 

 

Der findes endvidere en begrebsramme, der beskriver generelle krav i forhold til, at revisor skal 

udvise professionel skepsis ved udførelsen af erklæringsopgaver med sikkerhed (FSR, 2005: afsnit 

40). Det gælder her, at revisor ikke er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af 

erklæringer uden sikkerhed (ibid). Det betyder, at der ikke i disse erklæringer gælder krav om, at 

revisor udfører revisionsopgaver i overensstemmelse med god revisorskik. I erklæringer uden 
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sikkerhed er der alene fastsat bestemmelser om, at revisor udviser professionelle kompetencer og 

fornøden omhu efter revisorlovens §16 stk. 3. Hertil er der heller ikke krav om, at revisor er 

uafhængig, men det fremgår dog, at revisor skal oplyse om det i erklæringen, såfremt han ikke er 

uafhængig (ibid).  

2.7.1.2 Den principbaserede metode  

Det er i offentlighedens interesse og samtidig et krav ved revisionsopgaver, at ethvert medlem af 

revisionsteamet, revisionsfirmaet og netværksfirmaer er uafhængige af den reviderede virksomhed 

(IESBA, 2014: 48). Ifølge IESBA (2014) anses et netværksfirma som en større struktur, der består 

af virksomheder med eksempelvis samme formål om at samarbejde, anvender et fælles firmanavn 

har fælles systemer eller lignende. IESBA (2014) definerer uafhængighed, som følge:  

● Uafhængig i opfattelse: ”Den tilstand, der tillader at udtrykke en konklusion uden at være 

påvirket af indflydelse, der kompromitterer en professionel dømmekraft, og dermed tillader 

en person at agere med integritet og udøve objektivitet og professionel skepsis”  

● Uafhængig i fremtoning: ”At undgå fakta og omstændigheder, der er så betydelige, at en 

fornuftig og velinformeret tredjemand, efter afvejning af alle de specifikke fakta og 

omstændigheder, sandsynligvis vil konkludere, at et revisionsfirmas eller et medlem af et 

revisionsteams integritet, objektivitet eller professionelle skepsis var blevet kompromitteret” 

(IESBA, 2014: 49). 

Efter IESBAs (2014) definition ligger uafhængighed dels i den mentale opfattelse og dels i revisors 

fremtoning. Når revisors uafhængighed skal vurderes spiller de to overordnede definitioner en 

afgørende rolle. Der er i de etiske retningslinjer blevet indarbejdet en principbaseret tilgang, hvor 

revisorer eller revisionsvirksomheder inden for de fastsatte rammer selv skal vurdere, hvorledes de 

overholder uafhængighedskravene ud fra den konkrete situation (Revisorkommissionen, 2015: 13). 

Revisor skal ved brug af den principbaserede metode:  

a) “Identificere trusler mod uafhængighed, 

b) Vurdere betydningen af identificerede trusler, og 

c) Anvende sikkerhedsforanstaltninger, når det er nødvendigt for at eliminere eller reducere 

truslerne til et acceptabelt niveau” (IESBA, 2014: 49).  

Ifølge IESBA (2014) skal revisor enten afstå fra opgaven eller eliminere de omstændigheder, der 

truer hans uafhængighed. IESBA (2014) stiller endvidere krav til, at revisor skal bruge sin 

professionelle dømmekraft ved anvendelse af metoden. I praksis findes der adskillige 

omstændigheder, der kan være relevante ved vurderingen af trusler mod revisors uafhængighed. 
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Mange forhold vedrørende revisors uafhængighed kan være svære at vurdere, og revisor bør således 

altid have de etiske krav med i sine overvejelser ved udførelse af sit arbejde eller ved sin accept af 

revisionsopgaver (ibid).   

Identificere trusler mod uafhængighed 

Det er revisionsfirmaets opgave at overveje medlemmer af teamet og vurdere om opgaven kan 

accepteres eller fortsættes i forhold til de trusler, der måtte eksistere i relation til uafhængighed 

(IESBA, 2014: 50). Revisionsfirmaerne har til opgave at udarbejde passende 

sikkerhedsforanstaltninger, der enten kan reducere truslen ned til et acceptabelt niveau eller 

eliminere truslen helt. Vælger revisionsfirmaet at fortsætte med en opgave, skal firmaet vurdere 

tilstedeværende sikkerhedsforanstaltninger for at undersøge om, disse fortsat er effektive (ibid). 

Trusler skal vurderes og behandles ud fra den principbaserede metode uanset, at dette er ny eller en 

gammel trussel (ibid).  

Vurdere betydningen af identificerede trusler 

Trusler kan opstå som resultat af en lang række omstændigheder og indebærer ved vurderingen 

både kvalitative og kvantitative faktorer. Ifølge IESBA (2014) kan én trussel påvirke mere end ét af 

de ovennævnte fem grundlæggende principper. IESBA (2014) nævner specifikke eksempler på 

trusler mod revisors uafhængighed, som oftest vil høre ind under en af nedenstående kategorier:  

▪ Egeninteresse – Forekommer hvis revisor har økonomiske eller andre interesser hos den 

reviderede virksomhed  

▪ Egenkontrol – Forekommer hvis revisor kontrollerer eget arbejde  

▪ Advokering – Forekommer hvis revisors objektivitet kompromitteres ved, at revisor 

eksempelvis har støttet en revisionsklient i en retssag.   

▪ Familiaritet – Forekommer hvis revisor får eller har tætte relationer med en eller flere 

personer i den reviderede virksomhed.  

▪ Intimidering – Forekommer hvis revisor bliver truet eller på anden vis afskrækkes fra at 

optræde objektivt (IESBA, 2014: 15).   

 

Anvende sikkerhedsforanstaltninger når det er nødvendigt for at eliminere eller reducere truslerne 

til et acceptabelt niveau 
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Når revisoren har identificeret og fastlagt betydningen af disse trusler, skal han finde passende 

sikkerhedsforanstaltninger. Ifølge IESBA (2014) er sikkerhedsforanstaltninger ”handlinger eller 

andre tiltag, som muligvis kan eliminere eller reducere truslerne til et acceptabelt niveau’’. Disse 

sikkerhedsforanstaltninger bliver skabt enten: 

▪ “Af revisorstanden, lovgivning, øvrig regulering eller 

▪ Af det miljø hvori opgaven udføres” (IESBA, 2014: 15).  

Sikkerhedsforanstaltninger fra revisorstanden eller lovgivningen inkluderer eksempelvis krav, der 

stilles til revisor med hensyn til uddannelse eller erfaring forinden, han kan påtage sig en opgave. 

Derudover kan der stilles krav ved anbefalinger, vejledninger eller professionelle standarder 

(IESBA, 2014: 16).  

Hvad angår sikkerhedsforanstaltninger skabt i opgavemiljøet kan der eksempelvis indføres andre 

revisorer til at gennemgå det udførte arbejde eller konsultation fra en uafhængig tredjemand. I nogle 

tilfælde kan sikkerhedsforanstaltninger eksempelvis være, at revisor inddrager andet revisionsfirma 

til at udføre en del af opgaven eller, at det udførende revisionsteam roterer med et andet i samme 

revisionsfirma (Sudan et al., 2012: 80). Sikkerhedsforanstaltninger skabes i adskillige miljøer 

afhængigt af den trussel, der er identificeret. I nogle tilfælde vil det dog ikke være muligt at finde 

passende handlinger, der kan reducere eller eliminere truslen til et acceptabelt niveau.  

Trusler hvor der ikke er mulighed for at anvende sikkerhedsforanstaltninger 

I BEK. er der fastsat detaljerede regler omkring trusler mod revisors uafhængighed. I de opstillede 

regler efter BEK. fremgår det, at der altid vil eksistere trusler mod uafhængigheden. BEK. §1 

indeholder de overordnede regler om, at der ikke må afgives påtegning på regnskaber i henhold til 

revisorlovens §1 stk. 2 såfremt, der eksisterer tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors 

uafhængighed. BEK. §2 fastsætter trusler mod revisors uafhængighed i forlængelse af revisorlovens 

§24, stk. 2, hvor der ikke kan indarbejdes sikkerhedsforanstaltninger, der reducerer truslerne til et 

acceptabelt niveau, hvis der blandt revisor eller andre knyttet til opgaven:  

● inden for seneste 2 år har eksisteret et ansættelsesforhold hos den reviderede virksomhed 

(BEK. §2 nr. 1) 

● eksisterer nogen form for væsentlige direkte eller indirekte økonomiske interesser eller, at 

der foreligger andre lignende transaktioner med klienten (BEK. §2 nr. 2 & 3). 
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● modtages pengegaver eller gaver fra den virksomhed, der revideres eller fra andre 

tilknyttede virksomheder, der vedrører revisionen, medmindre værdien er uvæsentlig (BEK.  

§2 nr. 4). 

● eksisterer forretningsmæssige forbindelser til virksomheden, der revideres herunder fælles 

kommercielle eller økonomiske interesser. Såfremt den forretningsmæssige forbindelse sker 

på normale forretningsmæssige vilkår og efter begge parters normale virke samt har en 

ubetydelig værdi, kan dette accepteres. Dog stilles der krav til, at krydsende revision aldrig 

kan tillades (BEK. §2 nr. 5). 

● eksisterer tætte familiemæssige bånd til personer i den virksomhed, der revideres, og disse 

personer har en af ovennævnte interesser, forhold eller ledende stillinger i virksomheden 

(BEK. §2 nr. 6). 

● eksisterer en direkte eller indirekte økonomisk interesse i den reviderede virksomhed eller, 

at den reviderede virksomhed har ret til at udpege medlemmer til revisionsvirksomhedens 

bestyrelse eller dennes modervirksomhed (BEK. §2 nr. 7). 

Endvidere definerer BEK. de tilfælde, hvor der i øvrigt også eksisterer trusler mod uafhængigheden 

ved tætte familiemæssige relationer således: 

1.  ’’ægtefæller, samlevende og forsørgelsespligtige børn 

2.  øvrige familiemedlemmer, som inden for det seneste år har delt husholdning med 

den pågældende og 

3.  juridiske personer, hvor en person er omfattet af 1) eller 2) har ledelsesansvar 

eller som direkte eller indirekte kontrolleres af en sådan person, eller er oprettet 

til fordel for en sådan person, eller hvis økonomiske interesser stort set er 

sammenfaldende med en sådan persons’’ (BEK. §2 stk. 3). 

De nævnte trusler vil altid være så betydelige, at ingen sikkerhedsforanstaltninger kan reducere 

truslerne til et acceptabelt niveau (BEK. §2 stk. 2). Bekendtgørelsens §3 fastsætter dog, at 

bestemmelserne ovenfor alene ses som et brud på uafhængighedsreglerne såfremt, revisor har eller 

burde have indset truslen. Vedrører truslen alene den underskrivende revisor eller anden person 

knyttet til opgaven, skal alene denne person straks fjernes fra revisionsopgaven (BEK. §3 stk. 2-3). 

Udfører revisor ikke-revisionsydelser herunder bogføringer, udarbejder kandidatlister til brug for 

rekruttering i PIE-virksomheder eller lignende ydelser inden for en toårige periode efter at have 
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afsluttet revisionsopgaven, vil der altid foreligge brud på uafhængigheden. Trusler som disse vil 

altid vække tvivl hos en velinformeret tredjemand, og der kan derfor ikke etableres 

sikkerhedsforanstaltninger, der kan reducere eller eliminere truslerne til et acceptabelt niveau (BEK. 

§5).  

Trusler med mulighed for at anvende sikkerhedsforanstaltninger 

Trusler om egenkontrol, advokering eller familiaritet behandles fortsat i BEK. §6 og anses som 

værende “andre trusler” mod revisors uafhængighed. Egenkontrol betyder, at revisor ikke må 

udføre opgaver, hvor revisoren ville udtale sig om eget arbejde, inden for en toårige periode efter 

revisionsopgavens afslutning. Dette gør sig gældende, såfremt revisor deltager som 

partsrepræsentant i forbindelse med afklaring af juridiske sager for den reviderede virksomhed 

(BEK. §6 stk. 1 nr. 2). De nævnte forhold om familiaritet i BEK. § 2 stk. 3 er pålagt yderligere 

bestemmelser i BEK. §6 stk. 3-4. Her fremgår det blandt andet, at revisors tætte forhold til andre 

personer i den reviderede virksomhed ikke må have bestået inden for de seneste to år indtil 

erklæringen ønskes afgivet. Foreligger de nævnte trusler skal revisor eller revisionsvirksomheden 

straks indarbejde sikkerhedsforanstaltninger for at mindske sådanne trusler (BEK. §6 stk. 2).  

Ved overtrædelser af bestemmelserne i BEK. §§ 2-5 straffes disse med bøde (BEK. §8). Ligeledes 

straffes personer med bøde såfremt bestemmelsen i BEK. §6 forsætligt eller ved grov uagtsomhed 

overtrædes. I BEK. §8 pålægges selskaber (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 

straffelovens kapitel 5. 

2.7.2 Ændringen af 8. selskabsdirektiv og forordning (537/2014) 

Forordningen behandler generelle regler omkring revisors virke ved udførsel af lovpligtig revision 

af PIE-virksomheder. Direktivet fastsætter regler om blandt andet faglig etik, revisors 

uafhængighed samt regler om revisionsudvalg, som bliver gennemgået i et senere afsnit. 

I den femte præambel til forordningen er det påpeget, at EU gennem en fælles reguleringsstrategi på 

tværs af medlemslandene skal være med til at sikre øget integritet, uafhængighed, objektivitet, 

ansvarlighed, gennemsigtighed og pålidelighed for revisorer og revisionsfirmaer, der udfører 

revision af PIE-virksomheder. Det er endvidere understreget, at kvaliteten skal bidrage til et 

velfungerende indre marked og en høj forbruger- og investorbeskyttelse (Forordning, 2014: 

præamblen 5).  
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De internationale regler om uafhængighed herunder partnerrotation og revisionsudvalg, fremgik 

tidligere af 8. selskabsdirektiv (2006/43/EF) i art. 22 og art. 42 (Revisorkommissionen, 2015: 54). I 

dag fremgår de generelle internationale uafhængighedskrav til revisor i direktivet (2014/56/EU) 

fortsat i art. 22, mens reglerne om forbudte ydelser, revisionshonorar og firmarotation fremgår i 

forordningen (2014/537/EU). Forordningens bestemmelser bliver gennemgået i nedenstående afsnit 

om reguleringen af revisionsudvalget, hvor der i dette kapitel udelukkende bliver fokuseret på 

regelsættet om revisors uafhængighed.  

2.7.3 Revisorloven §§24-26 – Uafhængighed 

Den danske revisorlov om uafhængighed er baseret på den tidligere art. 22 i direktivet (2006/43/EF) 

og lægger sig så tæt op ad ordlyden således, at der næsten ikke er forskel efter ændringen i 8. 

selskabsdirektiv. I Revisorkommissionens (2015) overvejelser om uafhængigheden er det deres 

opfattelse, “at der som hidtil skal gælde samme krav til revisors uafhængighed, uanset om revisor 

udfører revision eller udfører en anden erklæringsopgave med sikkerhed” (Revisorkommissionen, 

2015: 55). Reglerne der gælder omkring uafhængighed fremgår som hidtil i revisorlovens §§24-26 

og i bekendtgørelsen, som der tidligere er blevet drøftet.  

Opgaveperioden  

Ordlyden af revisorlovens §24 stk. 1 og 3 er næsten identisk med art. 22 stk.1. Heri er det fastlagt, 

at revisorer og andre personer knyttet til revisionsopgaven skal være uafhængige af den reviderede 

virksomhed. I tilfælde af trusler mod uafhængigheden er det revisor og andre personer knyttet til 

opgaven, der har ansvaret for at implementere sikkerhedsforanstaltninger for at mindske sådanne 

trusler til et acceptabelt niveau. 

Eftersom den danske bestemmelse gælder for alle erklæringsopgaver med sikkerhed stiller 

Revisorkommissionen (2015) krav til, at uafhængigheden kræves i hele regnskabsperioden, som det 

fremgår af de etiske regler og direktivets art. 22 stk. 1, afsnit 1. Det er en ny bestemmelse, og der er 

dermed indført en præcisering af den periode, hvor revisor skal være uafhængig. Det fremgår af 

revisorloven, at uafhængigheden både kræves i opgaveperioden “og den periode, regnskabet eller 

det forhold, hvorom der skal afgives erklæring, dækker’’ (RL §24 stk. 1). 
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Økonomiske eller andre interesser 

Revisorlovens §24 stk. 2 viderefører de nærmere bestemmelser i art. 22 stk. 2 og 5 i direktivet 

vedrørende regler om direkte eller indirekte økonomiske og andre øvrige interesser mellem 

revisorer og den reviderede virksomhed. Såfremt der vækkes tvivl hos en fornuftig og velinformeret 

tredjemand om, der foreligger økonomiske interesser, forretnings-, ansættelsesmæssige eller andre 

forhold, er revisor ikke uafhængig. 

Revisorlovens §24 stk. 4 tillægger Erhvervsstyrelsen et ansvar vedrørende fastsættelse af regler, 

såfremt revisor eller revisionsvirksomheder ikke opfylder revisorlovens §24 stk. 2 og 3. Udover 

ovennævnte trusler i §24 stik. 2 regulerer revisorloven efter §24 stk. 3, at såfremt der eksisterer 

trusler omkring selvrevision, egeninteresse, partiskhed, nære personlige, herunder familiære, 

relationer eller intimidering, skal revisor eller revisionsvirksomheden udføre handlinger, der kan 

mindske eller eliminere disse trusler til et acceptabelt niveau. Derudover fremgår det i revisorlovens 

§24 stk. 5, at det er revisionsvirksomhedens ansvar at sikre tilstrækkelig dokumentation af de 

identificerede væsentlige trusler mod revisors og firmaets uafhængighed samt de 

sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet for at mindske disse.  

Revisorlovens §24 stk. 6 er identisk med art. 22 stk. 6 i direktivet. Som noget nyt fastsætter 

revisorloven, at såfremt revisor overtager en revisionsopgave i forbindelse med fusioner eller 

lignende overtagelser, skal de vurdere og identificere tidligere samt nuværende interesser eller 

relationer, der kan påvirke revisors uafhængighed. Derudover fastsætter revisorlovens §24 stk. 7 en 

begrænsning, der betyder at revisor inden for tre måneder, skal implementere nødvendige 

sikkerhedsforanstaltninger, hvis der eksisterer forhold, der kan true revisors uafhængighed.  

 

Ikke - revisionsydelser 

Revisorlovens §24 a fastsætter en række ikke-revisionsydelser en revisor eller et revisionsfirma må 

udføre i PIE-virksomheder, såfremt visse betingelser er overholdt. Uanset de i art. 5 stk. 1 i 

forordningen oplistede forbudte ydelser kan en revisor eller revisionsvirksomhed påtage sig 

opgaverne, der fremgår i revisorlovens §24a nr. 1. Forordningen art. 5 stk. 3 indeholder en lempelse 

af de forbudte ydelser og tillader følgende, men ikke begrænset til:  

● Udarbejdelse af skatteblanketter,  

● skatterådgivning, 

● bistand med skattekontroller  
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● vurderingsydelser herunder vurdering i forbindelse med aktuarydelser og støtte til 

retssager.  

Forinden opgaverne kan tillades, må opgaverne dog hver for sig eller samlet set ikke have en 

væsentlig indvirkning på de reviderede regnskaber. Endvidere følger betingelserne, at en skønnet 

indvirkning dokumenteres og forklares i revisionsprotokollatet til revisionsudvalget og bestyrelsen 

(Forordningen, art. 11). Dette uddybes i nedenstående afsnit om revisionsudvalg. Den sidste 

betingelse indebærer, at revisorer eller revisionsfirmaet, når de påtager sig ovennævnte opgaver 

samtidig opfylder alle kravene i revisorlovens §24.  

 

Revisionshonorar 

Med henblik på bestemmelserne om 70% begrænsning på revisionshonorar, der vedrører ikke-

revisionsydelser i art. 4 stk. 2, kan revisor eller en revisionsvirksomhed fritages fra reglen såfremt 

en begrundet ansøgning til Erhvervsstyrelsen bliver godkendt og helt ekstraordinære forhold taler 

for dette (RL §24b). Fritagelsen gælder dog kun inden for et regnskabsår efter revisorlovens §24b 

stk. 2. Reglerne om honorarbegrænsningen uddybes i senere afsnit.   

 

Ansættelse hos klienten 

I revisorlovens §24 c gælder der de samme bestemmelser, som der fremgår i 22a i direktivet. Her 

stilles der krav til en etårig cool-off periode efter underskrivende revisor fratræder 

revisionsopgaven, forinden de kan påtage sig en ledende stilling i den reviderede virksomhed. 

Vedrører revisionen PIE-virksomheder gælder der en toårige periode. Forbuddet gælder, hvis 

revisor indgår i bestyrelsen, revisionsudvalget eller ansættes i ledende stillinger hos klienten.  

 

Rotationsreglerne 

Revisorlovens §25 er baseret på det tidligere direktiv (2006/43/EF) art. 42. Her er der fastsat en 

syvårige rotationsregel fra det tidspunkt revisor bliver udpeget til opgaven efterfulgt af en cool-off 

periode på minimum tre år. Reglen vedrører den eller de revisorer, der underskriver 

revisionspåtegningen for PIE-virksomheder. De etiske regler bidrager med en udvidet definition af 

den kreds af personer, reglen vedrører. Her fremgår, at rotationsreglen omfatter nøglepartnere 

herunder, den opgaveansvarlige partner, personen med ansvaret for kvalitetssikringsgennemgangen 

og andre partnere i opgaveteamet, der kan træffe beslutninger eller vurderinger om væsentlige 

forhold vedrørende revisionen (IESBA, 2014: 178).  



50 
 

Vederlaget 

Slutteligt gælder der nogle få vederlagsbestemmelser i revisorlovens §26. Her er det fastlagt, at 

revisor ikke må påtage sig erklæringsopgaver, der fremgår i revisorlovens §1 stk. 2, dels hvis 

vederlaget for arbejdet overstiger, hvad der anses for rimeligt og dels hvis vederlagets størrelse 

gøres afhængigt af andre forhold end det udførte arbejde. Derudover giver revisorlovens §26 stk. 2 

hjemmel til, at bestemmelsen i stk.1 også finder anvendelse på andre personer i 

revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven. Der findes ikke nærmere bestemmelse om, hvad 

der anses for et rimeligt revisionshonorar udover den ovennævnte begrænsning på, at det ikke må 

overstige 15% af virksomhedens samlede omsætning. 

 

2.8 Opsummering 

For at skabe overblik over de forskellige væsentlige forhold vedrørende revisors uafhængighed 

samt deres placering i lovgivningen har vi udarbejdet følgende oversigt:  

 

 

  Forordningen Direktivet RL BEK. 

Etiske 

Regler 

Grundlæggende principper   
    

Integritet    (X) (X)   X 

Objektivitet    (X) (X)   X 

Professionel kompetence og 

fornøden omhu   
(X) (X)   X 

Fortrolighed    (X) (X)   X 

Professionel adfærd   (X) (X)   X 

Offentlighedens 

tillidsrepræsentant    
(X) (X)   X 

Principbaseret tilgang    (X) (X)   X 

            

Trusler mod revisors 

uafhængighed    
      

Egeninteresse    (X) (X) X X 

Egenkontrol    (X) (X) X X 

Advokering    (X) (X) X X 

Familiaritet    (X) (X) X X 

Intimidering    (X) (X) X X 
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Sikring af revisors 

uafhængighed    
      

Forbudte/Ikke-revisionsydelser  X   (X)     

Rotationsregler  X   (X)     

Revisionshonorar  X   (X)     

 

Parenteserne rundt om krydserne betyder, at de nævnte forhold alene fremgår uden nærmere 

beskrivelser. Eksempelvis er de grundlæggende principper omtalt både i direktivet og revisorloven, 

mens en nærmere beskrivelse af disse skal findes i de etiske retningslinjer.  

 

2.9 Principal-Agentmodellen 

Som præsenteret i ovenstående principal-agentafsnit er det nødvendigt for virksomhedsejerne at 

implementere sikkerhedsforanstaltninger, da det er antagelsen i principal-agentteorien, at 

virksomhedsledelsen vil være egennyttemaksimerende. En af disse sikkerhedsforanstaltninger er 

revision, der skal kontrollere, at ledelsens finansielle rapportering er præsenteret korrekt. 

Antagelsen om at agenten vil være egennyttemaksimerende gør sig ligeledes gældende for revisor.  

I den traditionelle principal-agentteori er både virksomhedens revisor og ledelse agenter for 

virksomhedens ejere, som er principalen. Ledelsen har ansvaret for den finansielle rapportering, 

mens revisor har ansvaret for at verificere de finansielle oplysninger. I Danmark består den danske 

ledelsesstruktur af to led henholdsvis bestyrelsen og direktionen. Dette tilføjer endnu et niveau til 

principal-agentrelationen, hvor bestyrelsen agerer principal for direktionen og som agent for 

aktionærerne (Pedersen, 1994: 216). Da fokus i denne opgave er på revisionsudvalgets rolle 

herunder deres opgaver og organisatoriske placering i danske virksomheder, har vi taget 

udgangspunkt i følgende model med indarbejdelse af vores egne overvejelser: 
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(Pedersen, 1994: 211 plus egen tilvirkning – Figur 3)  

 

I ovenstående model kan det ses, at første led i modellen er generalforsamlingen, som er principal 

for bestyrelsen. Bestyrelsens placering gør den til agent for generalforsamlingen, mens den er 

principal for direktionen og revisionsudvalget. Mens direktionen udelukkende varetager rollen som 

agent for bestyrelsen har både revisionsudvalget og revisor en særlig rolle. Revisor agerer ved en 

revision som agent for to principaler henholdsvis generalforsamlingen og offentligheden. I den 

traditionelle principal-agentteori så handler agenten på vegne af principalen og får heraf en 

økonomisk fortjeneste, hvilket afspejler det forhold, der er mellem generalforsamlingen og revisor. 

Revisors forhold til offentligheden kan ikke indsættes i den traditionelle model, da revisor ikke er 

ansat af offentligheden og heller ikke har en økonomisk fortjeneste i relation hertil. Revisor er 

offentlighedens tillidsrepræsentant, som det fremgår af revisorloven §16, og der kan dermed 

argumenteres for, at revisor agerer agent for offentligheden. Selvom revisor ikke honoreres af 

offentligheden, kan der argumenteres for, at revisor har en langsigtet økonomisk fortjeneste ved sit 

arbejde, da revisors forhold til offentligheden kan bidrage til et godt omdømme samt en generel 

tillid til revisors arbejde. Den langsigtede økonomiske gevinst, herunder omdømme og sociale 



53 
 

relationer, skal ses som incitamentet til, at revisor derfor vil fastholde sin uafhængighed. Der 

eksisterer dog et asymmetrisk informationsforhold mellem virksomhedsejerne, offentligheden og 

revisor, og derfor eksisterer der et grundlag for at have kontrolinstanser og regulering, der 

kontrollere revisor uafhængighed. Revisionsudvalget skal ses i dette lys. Da revisionsudvalget er 

nedsat af bestyrelsen og såfremt, der ikke er valgt eksterne medlemmer på generalforsamlingen, så 

vil revisionsudvalget agere som agent for bestyrelsen. Revisionsudvalgets opgaver er blandt andet 

at kontrollere regnskabsaflæggelsen og revisionen og varetager således nogle af bestyrelsens 

opgaver. Revisionsudvalget er dermed en yderligere kontrolinstans, der skal kontrollere 

regnskabsaflæggelsen samt revisors uafhængighed for dermed at sikre, at revisor og ledelsen ikke 

indgår i en koalition mod principalen. Det særlige ved principal-agentforholdet mellem bestyrelsen 

og revisionsudvalget er, at revisionsudvalgsmedlemmerne er medlemmer af bestyrelsen, såfremt der 

ikke er blevet valgt eksterne medlemmer ind. Dette betyder, at medlemmerne af revisionsudvalget i 

en vis forstand både agerer principal og agent. Det kan dog argumenteres, at revisionsudvalgets 

funktion skal ses som en del af bestyrelsens samlede opgaver, hvilket betyder, at der ikke 

nødvendigvis eksisterer et principal-agentforhold. 

 

2.9.1 Corporate Governance  

Selvom corporate governance ofte oversættes til selskabsledelse, så handler det egentlig om at 

opstille nogle rammer, som ledelsen udøves inden for. Baggrunden for corporate governance skal 

findes i den konsekvens, der eksisterer, når kontrol og ejerskab adskilles. I børsnoterede 

virksomheder er der en klar adskillelse af kontrol og ejerskab, hvor ejerskabet ofte er spredt ud til 

mange aktionærer. Tilbage i 1776 argumenterede Adam Smith for, at virksomhedens ejere ikke kan 

forvente, at en ledelse vil forvalte virksomhedens ressourcer på samme måde, som hvis det var 

deres egne. Derfor vil ejerne kræve en kontrol med den daglige ledelse, der sikrer, at ledelsen 

handler i ejernes interesser (Johansen, Lunden, Helleberg & Davidsen, 2016: 238).  

Helt overordnet vedrører corporate governance alle de forhold, som er medvirkende til at sikre, at 

ledelsen varetager ejernes interesser. Dette betyder, at det øverste ledelsesorgans funktion og 

opgaver er helt grundlæggende for corporate governance, som det også fremgår i anbefalingerne for 

god selskabsledelse (Komitéen for god selskabsledelse, 2013: 9f). Anbefalingerne for god 

selskabsledelse følger det såkaldte “følg eller forklar princip”, og betegnes derfor som ‘soft-law’. 

Anbefalingerne gælder udelukkende for børsnoterede virksomheder, og det er op til 
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virksomhederne selv, om de vil følge anbefalingerne, men der er påkrævet en forklaring, såfremt de 

ikke følger dem (ÅRL §107b).  

Revisionen og revisor kan få gavn af en kompetent og stærk øverste ledelse. Det øverste 

ledelsesorgan og revisor har begge opgaver, der vedrører interne kontrolsystemer og 

regnskabsaflæggelsen. Revisors kommunikation til den øverste ledelse er af stor betydning i forhold 

til den øverste ledelses interne kontrol med regnskabsaflæggelsen. For revisor skal samarbejdet 

være gavnligt i den forstand, at han kan indhente væsentlige informationer fra det øverste 

ledelsesorgan, informationer om væsentlige begivenheder eller transaktioner (Johansen et. al., 2016: 

253).  

 

Der har i Danmark eksisteret en skriftlig kommunikation mellem revisor og den øverste ledelse i 

form af revisionsprotokollen gennem mange år. Den skriftlige kommunikation har afledt en række 

formaliteter herunder, at det øverste ledelsesorgan underskriver revisionsprotokollen, hvilket har 

givet protokollen en vis form for autoritet. Som et led i udviklingen af corporate governance ses der 

en stigende interesse fra den øverste ledelse i relation til samarbejdet med revisor blandt andet ved 

etableringen af revisionsudvalg. Revisor har mulighed for at deltage på møderne, og en del af 

kommunikationen vil dermed være mundtlig. Argumentet for en øget mundtlig kommunikation skal 

ses som en mulighed for revisor, der herved kan kommunikere følsomme oplysninger eksempelvis 

vedrørende den daglige ledelse og diskutere andre relevante forhold med den øverste ledelse 

(Johansen et. al., 2016: 254).   

Som følge af ændringen af revisorloven i 2008 indførtes en bestemmelse vedrørende etableringen af 

et revisionsudvalg. Ændringen har haft væsentlig betydning for de danske virksomheders 

ledelsesstruktur. Rationalet for nedsættelse af revisionsudvalg set fra aktionærer, myndigheder og 

andre interessenters perspektiv er, at disse har en interesse i at øge samarbejdet mellem det øverste 

ledelsesorgan og revisor, da virksomhedens interessenter har ringe forudsætninger for at vurdere 

kvaliteten af revisionen og regnskabsaflæggelsen. Rationalet skal ydermere ses i lyset af, at 

virksomhedens ejere ikke kan forvente at den daglige ledelse forvalter ressourcerne optimalt, som 

præsenteret ovenfor. Derfor eksisterer der et logisk argument for etableringen af et revisionsudvalg, 

som skal skabe et optimalt samarbejde med revisor og dermed sikre en optimal revision (Johansen 

et. al., 2016: 261). Set fra det øverste ledelsesorgans perspektiv sender etableringen af et 

revisionsudvalg et signal til omverden om, at virksomheden går i dybden med revision og 

regnskabsaflæggelsen herunder væsentlige problemstillinger inden for disse områder. I forlængelse 
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heraf skal det ses som en fordel for revisor, at der er etableret et udvalg, hvor han har mulighed for 

at diskutere relevante problemstillinger blandt andet uenigheder med den daglige ledelse. 

Etableringen af revisionsudvalg med kyndige medlemmer, der har kompetencer inden for regnskab 

og revision har vist sig at sikre aktionærerne i den forstand, at der er i disse virksomheder er mindre 

tilbøjelighed til at regnskabsprincipperne udnyttes til ledelsens fordel (Johansen et. al., 2016: 266).  

Det skal dog pointeres, at etablering af et revisionsudvalg i sig selv ikke er en styrkelse af 

virksomhedens corporate governance. En problemstilling præsenteret i relation hertil er, at  

etablering af revisionsudvalg og en række andre udvalg kan skabe en illusion af tryghed hos 

virksomhedens eksterne interessenter (Johansen et. al., 2016: 267). Der er dog som argumenteret 

ovenfor en fordel at se i relation til corporate governance ved etablering af revisionsudvalg med 

kyndige medlemmer, som kan bidrage til sikring af virksomhedens eksterne interessenters 

interesser. 

 

2.10 Revisionsudvalgets funktion 

Som nævnt er revisionsudvalg et underudvalg til den øverste ledelse, som blandt andet skal varetage 

opgaver inden for regnskabs og revision, risikostyring og lignende opgaver (Johansen, Lunden, 

Helleberg & Davidsen, 2016: 261). Som følge af forordningen og ændringen af 8. selskabsdirektiv 

er der indført en række ændringer i den danske revisorlov. Der er fremsat en række bestemmelser, 

krav og undtagelser ved etableringen af et revisionsudvalg. Bestemmelserne i 8. selskabsdirektiv 

art. 39 er implementeret i revisorlovens §31. Ændringen af revisorloven i juni 2016 medførte en 

definition på virksomheder, der fremadrettet var omfattet af reglerne omkring etableringen af et 

revisionsudvalg. Dette gælder efter RL §31 stk. 1: ”virksomheder af interesse for offentligheden”, 

der er defineret i revisorloven §1a stk. 1 nr. 3, som lyder: 
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1.  Virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer 

optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller 

i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, 

  

2.  Pengeinstitutter, jf. §5, stk. 1, nr. 1, litra a, i lov om finansiel virksomhed, 

  

  

3.  Realkreditinstitutter, jf. §5, stk. 1, nr. 1, litra b, i lov om finansiel virksomhed, og 

    

4.  Forsikringsselskaber, jf. §5, stk. 1, nr. 1, litra e, i lov om finansiel virksomhed  

  

  

Virksomheder som er underlagt kravene i lov om finansiel virksomhed, men som falder uden for 

ovenstående definition er ikke omfattet af reglerne om revisionsudvalg i revisorloven (ibid.).  

 

Virksomheder der er undtaget fra reglen om etablering af et revisionsudvalg er følgende: 

 En dattervirksomhed (uden for tilsyn af Finanstilsynet) er undtaget hvis: 

● Modervirksomheden er omfattet af reglerne om aflæggelse af koncernregnskab  

● Modervirksomheden er omfattet af reglerne om etablering af revisionsudvalg 

● Modervirksomheden er placeret uden for EU/EØS, er det et krav, at der er etableret et organ 

svarende til et revisionsudvalg  

Eller hvis: 

● Investerings- og specialforeninger samt visse finansielle virksomheder ikke har 

kapitalandele på et reguleret marked i et EU- eller EØS land er undtaget fra bestemmelsen 

ifølge revisorloven §31 stk. 7 nr. 1-5. 

Formålet med revisionsudvalget er alene af forbedrende karakter i relation til bestyrelsens endelige 

beslutninger. Det er derfor vigtigt, at revisionsudvalget detaljeret redegør for sine overvejelser, 

inden disse præsenteres for bestyrelsen. Revisionsudvalget har til opgave at overvåge 

regnskabsaflæggelsen herunder, at den finansielle rapportering er i overensstemmelse med 

gældende bestemmelser, standarder og øvrige krav (Komitéen for god selskabsledelse, 2013: 18). 
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2.10.1 Bestyrelsens varetagelse af revisionsudvalget 

Efter revisorlovens §31 stk. 1 og stk. 5-7 kan revisionsudvalget være et selvstændigt udvalg, eller 

funktionen kan varetages af virksomhedens bestyrelse eller tilsynsorgan. Dette kræver, at 

virksomheden oplyser det i årsrapporten og, at følgende to betingelser er opfyldt: 

 

1. Ingen bestyrelsesmedlemmer er samtidig medlem af direktionen og 

2. Mindst ét bestyrelsesmedlem har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision (ibid). 

 

For mindre PIE-virksomheder gælder der en række lempeligere regler. Der skelnes mellem noterede 

og unoterede virksomheder. Det gælder dog for begge, at bestyrelsen ikke kan varetage 

revisionsudvalgets funktion, såfremt bestyrelsesformanden samtidig er medlem af direktionen 

(Erhvervsstyrelsen, 2018: 8). For noterede virksomheder gælder det, at bestyrelsen kan varetage 

revisionsudvalgets funktion, hvis virksomhedens gennemsnitlige markedsværdi de tre foregående år 

ikke overstiger EUR 100 millioner baseret på kursværdien ved udgangen af pågældende år. For 

unoterede virksomheder er det muligt for bestyrelsen at varetage revisionsudvalgets funktion, hvis 

virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider følgende størrelser: 

- ”Et antal heltidsbeskæftigede på 250 medarbejdere, 

- En balancesum på EUR 43 mio. og 

- En nettoomsætning på EUR 50 mio.”. (RL §31, stk. 5). 

2.10.2 Sammensætningen  

Af direktivets præambel nr. 24 fremgår: “Revisionsudvalg eller organer, der varetager tilsvarende 

funktion… spiller en afgørende rolle i udførelsen af lovpligtig revision af høj kvalitet. Det er særligt 

vigtigt at styrke revisionsudvalgets uafhængighed og tekniske kompetencer ved at kræve, at 

hovedparten af medlemmerne er uafhængige, og at mindst et af dets medlemmer har kompetencer 

inden for revision og/eller regnskab...” (Forordning, 2014: præambel 24). 

    

Revisionsudvalgets medlemmer skal bestå af medlemmer fra virksomhedens bestyrelse, tilsynsråd 

eller personer, som er valgt på generalforsamlingen eller af tilsvarende organ (RL §31, stk. 1, 2. 

pkt.). Der er ikke fastsat nærmere regler om antallet af medlemmer i revisionsudvalget, men det 

anbefales, at et revisionsudvalg består af flere personer (Erhvervsstyrelsen, 2018:11).  

Efter henstilling fra EU-kommissionen (2005/162/EF) bør et revisionsudvalg som minimum bestå 

af to personer i virksomheder med en mindre bestyrelse, mens det normalvis bør bestå af tre 
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personer i større virksomheder. I forbindelse med etablering af et revisionsudvalg bør 

virksomhedens kompleksitet og størrelse tages til overvejelse i relation til antallet af medlemmer 

(ibid).  

 

Generalforsamlingsvalgte eksterne medlemmer 

Valg af eksterne medlemmer, der ikke samtidig har en bestyrelsespost, har resulteret i delte 

meninger (Revisorkommissionen, 2015: 147). Moderniseringsudvalget (2015) og 

Revisorkommissionen (2015) har i forbindelse med implementeringen af de gældende regler haft 

emnet til diskussion. Moderniseringsudvalget (2015) mente, at det burde være en mulighed, mens 

Revisorkommissionen (2015) mente, at sådan et tiltag ville skabe usikkerhed i relation til udvalgets 

ansvar og tavshedspligt (ibid). Revisorkommissionen (2015) mente, at udvalgets arbejde skulle tage 

udgangspunkt i den samlede bestyrelse og dennes arbejde. Dette grundet det faktum, at 

bestyrelsesmedlemmerne ved deres arbejde i bestyrelsen har en generel forståelse af 

kerneområderne i virksomheden samt andre relevante oplysninger. Ifølge Revisorkommissionen 

(2015) vil eksterne medlemmer i revisionsudvalget være et brud på den herskende selskabsstruktur 

samt den arbejdsform, der kendetegner de danske bestyrelser.  

Et af de modargumenter der blev præsenteret var, at et sådant tiltag ville bidrage med en grad af 

fleksibilitet (ibid). Som det fremgår af revisorlovens §31 stk. 2 er der i dag mulighed for at vælge 

eksterne medlemmer ind i revisionsudvalget på en generalforsamling. Der gælder samme vilkår, 

krav, pligter og ansvar for eksterne medlemmer som bestyrelsesmedlemmer, der samtidig er 

revisionsudvalgsmedlemmer i relation til arbejdet i udvalget (Erhvervsstyrelsen, 2018: 11).  

Formanden for revisionsudvalget vælges enten af virksomhedens bestyrelsesmedlemmer eller af 

virksomhedens tilsynsorgan. Derudover kan formanden for revisionsudvalget vælges på 

virksomhedens generalforsamling efter direktivets (2014/56/EU) art. 39 stk. 1.  

2.10.3 Uafhængighedskravene i sammensætningen af revisionsudvalget   

Såfremt der er eksterne medlemmer i revisionsudvalget gør uafhængighedskravet sig gældende, 

hvori det fremgår, at flertallet af udvalgets medlemmer herunder formanden skal være uafhængige.  

Såfremt alle medlemmer i revisionsudvalget samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller tilsynsrådet 

gælder uafhængighedskravet ikke. Der er ikke fastsat nærmere bestemmelser vedrørende 

uafhængighedskravet, men Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler at: ”mindst halvdelen af 

generalforsamlingens valgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, således at bestyrelsen kan 

handle uafhængigt af særinteresser” (Komitéen for god selskabsledelse, 2013: 16). Komitéen for 
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god selskabsledelse præsenterer konkrete punkter for opfyldelse af uafhængighed, hvor det fremgår 

at et uafhængigt medlem ikke må: 

 

▪ “Være eller inden for de seneste fem år have været medlem af direktionen eller ledende 

medarbejder i selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab, 

▪ Inden for de seneste fem år have modtaget større vederlag fra selskabet/koncernen, et 

datterselskab eller et associeret selskab i anden egenskab end som medlem af bestyrelsen,  

▪ Repræsentere eller have tilknytning til kontrollerende aktionær, 

▪ Inden for det seneste år have haft en væsentlig forretningsrelation (for eksempel personlig 

eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i 

selskaber med tilsvarende forbindelse) med selskabet, et datterselskab eller et associeret 

selskab,  

▪ Være eller inden for de seneste tre år have været ansat eller partner i samme selskab som 

den generalforsamlingsvalgte revisor, 

▪ Være direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation med selskabet,  

▪ Have være medlem af bestyrelsen i mere end 12 år,  

▪ Være i nær familie med personer, som ikke betragtes som uafhængige” (Erhvervsstyrelsen, 

2018: 12).  

 

Det fremgår af anbefalingerne, at der kan være andre forhold, der kompromitterer et 

bestyrelsesmedlems uafhængighed, selvom ovenstående kriterier er opfyldt. Derudover skal det 

bemærkes, at anbefalingerne ikke er forbeholdt medlemmer af revisionsudvalget, men vedrører alle 

bestyrelsesmedlemmer.  

Det påpeges ydermere, at medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er som ansatte i virksomheden 

og derfor ikke kan indgå som uafhængige medlemmer af revisionsudvalget (ibid).  

I forbindelse med Revisorkommissionens (2015) overvejelser i relation til lovforslaget af gældende 

regler, var der delte meninger i forhold til uafhængighedskravet. På den ene side så 

Revisorkommissionen (2015) uafhængighedskravet som en udfordring for revisionsudvalgene, da 

Revisorkommissionen (2015) mente, at det dermed ville være sværere at besætte posterne med 

egnede kandidater. På den anden side, mente Revisorkommissionen (2015), at uafhængighedskravet 

kunne bidrage med værdi til revisionsudvalget, da deres stilling dermed ville styrkes 

(Revisorkommissionen, 2015: 149). 
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2.10.4 Kvalifikationer blandt medlemmerne  

I forbindelse med kravene om kvalifikationer blandt medlemmerne i udvalget, stilles der krav til, at 

mindst et medlem af revisionsudvalget skal have kompetencer inden for regnskabsvæsen eller 

revision (RL §31 stk. 1). Ydermere stilles der krav til, at revisionsudvalgets samlede kompetencer 

skal være af relevans for virksomhedens sektor. Der er ikke præsenteret konkrete kompetencer, som 

medlemmerne skal være i besiddelse af for opfylde kravene. Det fremgår dog af reglerne, at det er 

bestyrelsens ansvar at sikre, at revisionsudvalget har tilstrækkelige kompetencer således, de kan 

varetage udvalgets opgaver (Erhvervsstyrelsen, 2018: 13). I lovbemærkningerne ved indførelsen af 

reglerne i revisorloven i 2008, mente lovgiver, at følgende ville være tilstrækkelige kompetencer i 

relation til kompetencer inden for regnskab og revision for medlemmer af et revisionsudvalg i PIE-

virksomheder: 

 

o ledelsesansvar for aflæggelse af årsregnskaber opnået som økonomidirektør,    

o ansvar fra ledelse af en intern revisionsfunktion,    

o erfaring fra medlemskab af revisionsudvalg,    

o anden erfaring med overvågning af regnskabsaflæggelse og revision af regnskaber, 

godkendelse til at foretage revision af regnskaber (statsautoriseret eller registreret 

revisor), samt andre tilsvarende kvalifikationer, eller 

o anden tilsvarende relevant erfaring (LBK, 2008: §31).  

 

De ovenstående kriterier kunne opnås både i Danmark og udlandet, men 

revisionsudvalgsmedlemmerne burde som minimum have udfyldt funktionen i et år.  

 

2.11 De nye regler  

Som det fremgår i forordningen og ændringen af direktivet har der været ændringer i alle 

revisionsudvalgets opgaver. Der er fremsat nye opgaver lige så vel, som der er sket en udvidelse af 

allerede eksisterende opgaver.  

Som det fremgår af revisorlovens §31 er revisionsudvalget ansvarlig for at monitorere revisors 

uafhængighed. Efter ændringen er revisionsudvalgets opgaver i forbindelse med vurdering af 

revisors uafhængighed udvidet. Det fremgår af forordningens art. 6, at revisionsudvalget skal drøfte 

væsentlige trusler med revisor samt indhente skriftlig bekræftelse på revisors uafhængighed. En 

yderligere ændring skal ses i revisionsudvalgets opgave nr. 5 efter revisorlovens §31 stk. 3, hvor det 
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fremgår, at revisionsudvalget som led i at sikre revisors uafhængighed skal godkende revisors 

levering af andre ydelser end dem, der fremgår i art. 5 i forordningen.  

I forlængelse heraf skal revisionsudvalget overvåge og kontrollere, hvorvidt revisor overholder 

begrænsningen af honorarstørrelse på ikke-revisionsydelser, som ikke må overstige 70 % af 

revisionshonoraret. Derudover skal udvalget overvåge, hvorvidt honoraret overstiger 15% af 

revisionsvirksomhedens samlede omsætning efter forordningens art. 4.  

Ydermere skal revisionsudvalget indstille til valg af revisor, som det fremgår af forordningens art. 

16 vedrørende nyvalg og art. 17 vedrørende genvalg.  

Slutteligt skal revisor ved afslutningen af revisionen fremlægge et revisionsprotokollat for 

revisionsudvalget. Dette skal senest foreligge samtidig med afgivelse af revisionspåtegningen, som 

det fremgår i forordningens art. 11.  

 

2.11.1 Godkendelse af andre ydelser    

I udkastet til Grønbogen blev der udsendt spørgsmål til interessenter i forhold til, hvad deres 

mening var i relation til adskillelse af revision og rådgivning. Særligt skal det bemærkes, at Big 

Four og regnskabsaflæggere var imod forslaget, som det fremgik af høringssvarene. Investorer, 

SMV’er og offentlige myndigheder talte generelt for et forbud således, at det ikke var tilladt både at 

rådgive og revidere samme virksomhed. I forordningens art. 5, stk.1, er der oplistet en række 

forbudte ydelser. Af forordningens art. 5 stk. 2 fremgår det, at medlemslandene har mulighed for at 

forbyde yderligere ydelser. Stk. 3 tillader visse skatte- og vurderingsydelser, mens stk.4 stiller krav 

til, at revisionsudvalget skal godkende levering af tilladte ydelser andre end revision (EU-

kommissionen, 2011: 80).  

 

2.11.2 Revisors honorar 

I forlængelse af ovenstående er der indført en begrænsning af revisors samlede honorar. Der er 

blevet implementeret en begrænsning, hvilket betyder, at revisor ikke må modtage et honorar for 

andre ydelser end revision, der overstiger 70 % af det gennemsnitlige revisionshonorar for de tre 

forudgående år efter forordningens art. 4. Derudover er der indført et nyt krav, som erstatter den 

tidligere bestemmelse omkring begrænsning af det samlede honorar fra samme kunde. Tidligere 

måtte det samlede honorar fra en kunde ikke overstige 20 % af revisionsvirksomhedernes 

omsætning, hvor der i dag gælder en begrænsning på 15% efter forordningens art. 4 stk. 3. Som det 

fremgik af høringssvarene til Grønbogen, var der i stor grad enighed om denne begrænsning både 
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fra Big Four og regnskabsaflæggere (EU-kommissionen, 2011: 82). Det var dog 

Revisorkommissionens (2015) opfattelse, at denne bestemmelse også burde gælde for 

virksomheder, der ikke var omfattet af PIE-definitionen. Revisorkommissionen (2015) 

argumenterede for, at revisors uafhængighed svækkedes uanset, om der var tale om en kunde 

omfattet af PIE-definitionen eller ej.  

 

2.11.3 Tvungen firmarotation  

I forbindelse med høringssvarene i Grønbogen var interessenterne generelt afvisende for forslaget 

om tvungen firmarotation. Holdningen fra blandt andet Big Four lød, at den obligatoriske rotation 

ville reducere revisionskvaliteten. Mindre revisionsvirksomheder delte Big Fours holdning, mens 

andre interessenter såsom investorer og offentlige instanser primært var af anden overbevisning og 

dermed talte for tvungen firmarotation. Efter de nye regler i forordningens art. 16 stk. 2 sker valg af 

revisor efter indstilling af revisionsudvalget. Medmindre det omhandler forlængelse af 

revisionsopgaven med den samme revisor eller revisionsfirma efter forordningen art. 17 stk. 1 og 2, 

skal alle kriterier efter forordningen art. 16 stk. 3 være opfyldt ved udarbejdelse af 

udbudsproceduren. Ifølge forordningens art. 17 stk. 1 skal revisionsvirksomheden være valgt for en 

periode på minimum et år og maksimalt 10 år. Dette efterfulgt af en cool off periode på fire år, 

inden samme revisor kan genvælges efter forordningens art. 17, stk. 3. Medlemslandene har dog 

efter forordningens art. 17, stk. 4, b. mulighed for at forlænge valgperioden til 20 år eller til 24 år. 

Forudsætningen for forlængelsen er, at dette godkendes på generalforsamlingen efter indstilling fra 

revisionsudvalget eller forslag fra bestyrelsen efter forordningens art. 17. stk. 5. 

Som det fremgår af præambel 21 til forordningen var formålet at eliminere risikoen for familiaritet, 

styrke revisors uafhængighed samt at øge revisionskvaliteten ved at afholde åbne og obligatoriske 

revisionsudbud. Af forordningens art. 16 er det bestemt, at det er revisionsudvalgets rolle at indstille 

revisor, hvilket er blevet implementeret efter RL §31, stk. 3: ”at valget af revisorer baseres på en 

indstilling fra revisionsudvalget”. Dette vil blive uddybet yderligere nedenfor. 
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2.12 Revisionsudvalgets opgaver  

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 RL 

§§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 art. 16 i ovennævnte forordning”. 

(Revisorloven §31 stk. 3) 

  

Revisorlovens §31 stk. 3 har fastsat en række minimumskrav til revisionsudvalgets opgaver. Der 

findes hverken i revisorloven eller lovbemærkningerne nærmere bestemmelser om, hvordan 

revisionsudvalget skal varetage dets opgaver (Erhvervsstyrelsen, 2018: 5). Det anbefales i 

Erhvervsstyrelsens vejledning (2018), at revisionsudvalgets mandat bør fastsættes i et 

kommissorium i bestyrelsen. Dette kommissorium bør indeholde en detaljeret beskrivelse af 

udvalgets rolle, opgaver og de beføjelser, der er tillagt dem samt rammerne for afrapportering til 

bestyrelsen. Det er bestyrelsen, der bærer det ultimative ansvar, men revisionsudvalget har en pligt i 

forhold til at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen og særlige krav i forhold til revision af PIE-

virksomheder som nævnt ovenfor (Erhvervsstyrelsen, 2018: 14). 
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 2.12.1 Underretning til bestyrelsen 

Det er revisionsudvalget opgave at underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision 

herunder regnskabsaflæggelsesprocessen. Revisionsudvalgets medlemmer, som ikke er eksterne 

medlemmer, er ikke omfattet af det ledelsesmæssige ansvar, som gør sig gældende for resten af 

bestyrelsen og de øvrige ledelsesorganer, som det fremgår af årsregnskabslovens §8 og lov om 

finansiel virksomhed §184. Det er heri bestemt, at ledelsen har ansvaret for at udarbejde 

årsrapporten og sikre overensstemmelse med relevant lovgivning (ÅRL §8). I forbindelse med 

afrapportering til bestyrelsen er det nødvendigt, at oplysninger foreligger bestyrelsen rettidigt: ”… 

så den er i stand til at varetage sin funktion og sit ansvar på et forsvarligt og oplyst grundlag” 

(Erhvervsstyrelsen, 2018: 14). Som led i den finansielle rapportering spiller revisionsudvalget en 

vigtig rolle. Udvalget skal overvåge og rapportere om de væsentligste områder herunder 

regnskabsmæssige skøn, transaktioner med nærtstående parter og usikkerheder (Erhvervsstyrelsen, 

2018:15). Afrapportering omfatter ydermere resultatet af den lovpligtige revision. Som det fremgår 

af forordningens art. 11 skal den eksterne revisor præsentere et revisionsprotokollat for 

revisionsudvalget. Den eksterne revisor og revisionsudvalget skal som led i dette drøfte væsentlige 

mangler, virksomhedens interne kontroller- eller regnskabssystemer, hvorefter revisionsudvalget 

har til at opgave at rapportere dette til bestyrelsen med eventuelle forslag til forbedringer (ibid). 

Komitéen for god Selskabsledelse (2013) anbefaler, at underretning til bestyrelsen ikke er 

forbeholdt årsafslutning, men bør foregå løbende, hvis der opstår forhold af betydning.  

2.12.2 Overvågning af regnskabsaflæggelsesprocessen 

Overvågning af regnskabsaflæggelsesprocessen er en bestemmelse, der har eksisteret siden lovgiver 

første gang indførte reglerne om revisionsudvalg i revisorloven i 2008. Det nye er, at udvalget skal 

fremsætte henstillinger eller forslag til at sikre integriteten af regnskabsaflæggelsesprocessen (RL 

§31, stk. 3 nr. 2). Dette sikres ved, at udvalget skal have nøje indsigt i eksempelvis virksomhedens 

struktur og ansvarsfordelingen blandt de ansatte i regnskabsfunktionerne. Det er udvalgets opgave 

at påse, at der er etableret tilstrækkelig kontrol, der sikrer, at interne retningslinjer og politikker 

overholdes i virksomheden (Erhvervsstyrelsen, 2018: 15).  

2.12.3 Overvågning af det interne kontrolsystem, intern revision og risikosystemer 

Udvalget skal overvåge ovenstående systemer for at sikre effektiviteten af regnskabsaflæggelsen 

uden at krænke dens uafhængighed. Bestemmelsen er en videreførelse af de gældende regler, men 

lovgiver har valgt at præcisere ordlyden således, at reglen i dag omhandler systemernes effektivitet i 

forhold til regnskabsaflæggelsen (Erhvervsstyrelsen, 2018: 16). For så vidt angår formuleringen i 
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bestemmelsen ”uden at krænke uafhængigheden” (RL §31 stk. 3 nr. 3) er det anført i 

Erhvervsstyrelsens vejledning (2018), at hensigten har været, at udvalget eksempelvis agerer 

uafhængigt ved overvågning af virksomhedens interne kontrolsystemer. Der findes ingen yderligere 

specifikation til, hvad der menes med formuleringen.  

Det er yderligere specificeret i Erhvervsstyrelsens vejledning (2018), at udvalget skal understøtte 

bestyrelsens arbejde i forhold til virksomhedens forretningsgange herunder sikre, at bogføringen og 

regnskabsaflæggelsen er intakt, og at der er etableret fornødne procedurer for risikostyringen og 

interne kontroller (Erhvervsstyrelsen, 2018: 16). Komitéen for god selskabsledelse (2013) 

anbefaler, at revisionsudvalget årligt vurderer behovet for intern revision, udarbejder eller opdaterer 

et kommissorium og præsenterer eventuelle anbefalinger i relation til ansættelse eller afskedigelse 

af lederen for den interne revision. Komitéen for god selskabsledelse (2013) anbefaler i forlængelse 

heraf, at revisionsudvalget påser tilstrækkeligheden af fastsatte funktionsbeskrivelser godkendt af 

bestyrelsen samt påser, at der findes de fornødne ressourcer og kompetencer til at udføre arbejdet i 

den pågældende funktion (Komitéen for god selskabsledelse, 2013: 19). Slutteligt anbefales det, at 

revisionsudvalget ”overvåger direktionens opfølgning på interne revisions konklusioner og 

anbefalinger” (Komitéen for god selskabsledelse, 2013: 19).  

2.12.4 Overvågning af den lovpligtige revision 

Der findes ingen konkrete bestemmelser, der specificerer, hvad opgaven omfatter, men det fremgår 

af Erhvervsstyrelsens vejledning (2018), at revisionsudvalget skal være med til at sikre, at den 

eksterne revision udføres af uafhængige, objektive og kompetente revisorer. Derudover har 

revisionsudvalget til opgave at sikre en høj revisionskvalitet således, at der fortsat er høj grad af 

sikkerhed for, at regnskabet aflægges uden væsentlige fejl og mangler (Erhvervsstyrelsen, 2018: 

18).  

Komitéen for god selskabsledelse anbefaler, at revisionsaftalen herunder revisionshonoraret aftales 

mellem bestyrelsen og den generalforsamlingsvalgte revisor på baggrund af en indstilling fra 

revisionsudvalget (Komitéen for god selskabsledelse, 2013: 25).  

Ydermere fremgår det af Erhvervsstyrelsens vejledning (2018), at revisionsudvalget i startfasen af 

revisionsprocessen bør drøfte den eksterne revisors revisionsstrategi herunder planlægningen, det 

påtænkte væsentlighedsniveau samt betydelige risici. Revisionsudvalget bør forholde sig kritisk til 

den eksterne revisors grundlag for fastsættelse af væsentlighedsniveau.  

I relation til identifikation af betydelige risici bør revisionsudvalget drøfte dette med den eksterne 

revisor. Herunder bør det drøftes hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der påtænkes etableret for at 
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sikre at disse risici reduceres eller elimineres. Revisionsudvalget og den eksterne revisor bør derfor 

have en løbende dialog (Erhvervsstyrelsen, 2018: 19).  

Der stilles endvidere krav til, at revisionsudvalget tager stilling til resultatet af den seneste 

kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden. For de store PIE-revisionsvirksomheder offentliggør 

Erhvervsstyrelsen årlige rapporter om kvalitetskontrollen. For ikke PIE-revisionsvirksomheder er 

dette ikke tilfældet. Revisionsudvalget kan derfor anmode om kvalitetsrapporten, såfremt de mener, 

at det er nødvendigt (ibid). Revisionsudvalget bør herefter overveje, om kvalitetsrapporten giver 

anledning til særlige forhold i relation til den lovpligtige revision og bør diskutere relevante forhold 

med den eksterne revisor.  

2.12.5 Monitorering af revisors uafhængighed 

Den nuværende bestemmelse om at revisionsudvalget skal overvåge revisors uafhængighed er ikke 

et nyt tiltag. Ændringen har ændret sig til at omfatte, at revisionsudvalget skal godkende andre 

ydelser end revision, overvåge 70% begrænsningen i relation til honoraret for ikke-revisionsydelser 

efter art. 4 og revisionopgavens varighed herunder firmarotation efter art. 16 og 17.   

I forbindelse med monitorering af revisors uafhængighed modtager udvalget årligt en erklæring fra 

revisor om, at revisor, revisionsfirmaet, revisionspartnere og andre ledende revisionsmedarbejdere 

er uafhængige fra den reviderede virksomhed (Forordningen, art. 6). Hvis der opstår trusler mod 

revisors uafhængighed, bør revisionsudvalget drøfte disse med den eksterne revisor for at sikre, at 

der etableres tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, der kan imødekomme disse. Udover en 

vurdering af revisors uafhængighed skal revisionsudvalget godkende revisors udførelse af ikke-

revisionsydelser (Forordningen, art. 5). Kravet om revisionsudvalgets godkendelse gælder ikke for 

de skatte- og vurderingsydelser, der er tilladt efter revisorlovens §24a (Erhvervsstyrelsen, 2018: 

22). Det er ikke et krav, at revisionsudvalget forhåndsgodkender enhver tilladt skatte- og 

vurderingsydelse, men det er derimod et krav, at udvalget udarbejder retningslinjer ved levering af 

sådanne ydelser. Tilladelsen til at udføre skatte- og vurderingsydelser gælder kun danske 

virksomheder og kan ikke udstrækkes til moder-/dattervirksomheder i andre EU-lande, da 

bestemmelsen er en undtagelse til forordningens art. 5, stk. 1. Det fremgår af Erhvervsstyrelsens 

vejledning (2018), at det i ordlyden af forordningen er revisionsudvalget, som skal godkende 

tilladte ikke-revisionsydelser for den reviderede virksomheds moder-/dattervirksomheder. 

Erhvervsstyrelsen er dog af den overbevisning, at kravet om godkendelse af ikke-revisionsydelser 

er opfyldt, såfremt der foreligger en godkendelse af disse ydelser alene for den reviderede 

virksomhed, da der ikke endnu eksisterer en autoritativ afgørelse om fortolkningen af kravet.  
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Revisionsudvalget skal herudover kontrollere begrænsningen i honoraret vedrørende ikke-

revisionsydelser efter art 4. Honorarbegrænsningen er på 70%, hvilket betyder, at revisors honorar 

for ikke-revisionsydelser ikke må overstige 70% af det gennemsnitlige revisionshonorar, de seneste 

tre på hinanden følgende år. Efter forordningens art. 4, stk. 3 er det som sagt bestemt, at revisor skal 

underrette revisionsudvalget, hvis det modtagne revisionshonorar fra den reviderede virksomhed er 

højere end 15% af revisionsvirksomhedens samlede omsætning i de seneste tre på hinanden 

følgende år. Opstår den situation, at revisionsvirksomhedens honorar fra den reviderede virksomhed 

overstiger 15% af deres samlede omsætning, skal revisionsudvalget tage stilling til, hvorvidt revisor 

kan fortsætte i en ny periode, som det fremgår af forordningens art. 4. Ydermere stilles der krav til, 

at revisionsudvalget vurderer behovet for en uvildig gennemgang af revisionsopgaven forinden 

afgivelse af revisionspåtegning.  

2.12.6 Udvælgelse og indstilling af revisor 

Det har hidtil været revisionsudvalgets opgave at indstille til valg af revisor. Ændringen af loven 

har medført, at der stilles yderligere krav til revisionsudvalgets udvælgelsesprocedure efter 

forordningens art. 16. Det fremgår af forordningen, at revisionsudvalget skal tage stilling til valg af 

ny revisor eller forlængelse af nuværende. Er tilfældet, at der skal vælges ny revisor, skal dette ske 

gennem et udbud af revisionsopgaven (Forordningen, art. 16). Kravene til udbuddet fremgår af 

forordningens art.16 stk. 3, hvori det er påkrævet at revisionsudvalgets indstilling skal indeholde 

mindst to valgmuligheder, samt at revisionsudvalget præsenterer en tilstrækkelig begrundelse for 

sin præference (Erhvervsstyrelsen, 2018: 25).  

Som noget nyt kan valget og indstilling af ny revisor varetages af et nomineringsudvalg, hvis 

virksomhedens øverste ledelsesorgan udøver revisionsudvalgets funktion efter revisorlovens §31, 

stk. 4. Såfremt opgaven overlades til nomineringsudvalget er det et krav, at kapitalejerne eller 

virksomhedsdeltagerne har betydelig indflydelse i udvalget, og at det er en del af 

nomineringsudvalgets opgaver at indstille til valg af revisor (ibid). Det bør efter Erhvervsstyrelsens 

vejledning (2018) sikres, at nomineringsudvalget inden beslutning om indstilling af revisor er i 

besiddelse af resultaterne af revisionen, overvågning af interne kontroller samt revisors 

uafhængighed.  
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2.12.7 Revisionsprotokollat 

Som nævnt ovenfor skal revisionsprotokollen i PIE-virksomheder efter forordningen art. 11 stk. 1, 

1. pkt., præsenteres for revisionsudvalget senest samtidig med, at revisor eller revisionsfirmaet 

afgiver revisionspåtegningen. En revisionsprotokol er det primære kommunikationsmiddel fra 

revisor til den reviderede virksomheds ledelse herunder revisionsudvalget (Revisorkommissionen, 

2015: 140). Bestemmelsen er implementeret i revisorlovens §20 stk. 1 hvor det alene fremgår, at 

revisionsprotokollatet også forelægges til bestyrelsen eller et tilsynsorgan efter art. 11 stk. 1 i 

forordningen. De nærmere detaljerede regler til revisionsprotokollatets indhold fremgår derfor alene 

i forordningen. Revisor har en pligt til at foreligge revisionsprotokollatet til revisionsudvalget efter 

forordningen art. 11 og skal som minimum oplyse væsentlige forhold vedrørende revisionen 

herunder væsentlige fejl, usikkerheder eller mangler omkring virksomhedens bogholderi, regnskab 

eller interne kontroller (Revisorkommissionen, 2015: 139). Derudover er det et krav, at revisor eller 

revisionsfirmaet oplyser, hvorvidt de overholder uafhængighedskravene, og hvorvidt de har 

modtaget alle relevante oplysninger under revisionen (ibid). Det er af Revisorkommissionens 

(2015) opfattelse, at disse oplysninger kommunikeres rettidigt til virksomhedens øverste 

ledelsesorgan. Ydermere giver forordningens art. 11 stk. 1 hjemmel til, at revisionsudvalget kan 

forelægge revisionsprotokollatet for tredjeparter herunder offentlig myndigheder. Eksempelvis 

kræver lov om finansiel virksomhed §194, stk. 2, at revisionsprotokollen indsendes til 

Finanstilsynet. 

 

2.13 Ansvar og sanktionsmuligheder  

Som nævnt tidligere er aflæggelse af regnskabet bestyrelsens ansvar. Efter selskabslovgivningen er 

det endvidere et krav, at hvert medlem af det øverste ledelsesorgan underskriver 

revisionsprotokollen for at sikre, at de er bekendte med forhold, der kan have en indflydelse på 

deres hverv og ansvar (SEL §129). Ansvaret ændres derfor ikke blot fordi, at der er nedsat et 

revisionsudvalg.  

Som udgangspunkt præsenteres revisionsprotokollatet til revisionsudvalget, men 

Revisorkommissionen (2015) foreslår, at revisor udnytter optionen i art. 11 stk. 1, hvor revisor kan 

præsentere revisionsprotokollatet for tilsvarende organer, såfremt der ikke er nedsat et egentligt 

revisionsudvalg.  
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Erhvervsstyrelsen har efter revisorlovens §§37-42 fået ansvaret for at føre tilsyn med medlemmer af 

bestyrelsen, direktionen eller revisionsudvalget i PIE-virksomheder. Erhvervsstyrelsen skal føre 

tilsyn med, hvorledes medlemmerne overholder pligterne, der følger af forordningen, revisorloven 

og den selskabsretlige lovgivning (Revisionskommissionen, 2015: 26). I virksomheder der er 

omfattet af lov om finansielle virksomheder, hviler ansvaret om at føre tilsyn hos Finanstilsynet 

(ibid). Mens det er noget nyt for Erhvervsstyrelsen, har Finanstilsynet gennem en årrække ført 

kontrol med revisionsudvalgene i virksomheder underlagt Finanstilsynet. Vejledningen om 

revisionsudvalg (2018) giver ikke en nærmere definition af, hvornår medlemmerne, som er omfattet 

af bestemmelserne, har overtrådt loven. I vejledningen (2018) fremgår følgende:  

“Såfremt det vurderes, at reglerne er overtrådt, tager tilsynsmyndigheden, stilling til, om 

overtrædelsen giver anledning til:  

▪ at give en påtale, 

▪ at påbyde, at en overtrædelse skal bringes til ophør, eller 

▪ at indbringe et medlem af bestyrelsen eller revisionsudvalg i en virksomhed af interesse for 

offentligheden eller begge for Revisornævnet” (Erhvervsstyrelsen, 2018: 26). 

Bliver et medlem af bestyrelsen eller revisionsudvalget indbragt for Revisornævnet, skal det Ifølge 

Erhvervsstyrelsen (2018) ske ud fra en konkret vurdering af “overtrædelsens art, omfang og 

grovhed” (Erhvervsstyrelsen, 2018: 26). Det har ikke før været muligt at sanktionere medlemmerne 

i revisionsudvalget ved overtrædelse af deres pligter. I dag kan Revisornævnet tildele følgende 

sanktioner:  

▪ “advarsel  

▪ bøde på max. 300.000 kr.  

▪ Ved grov eller oftere gentagen forsømmelse kan en person i op til 3 år få forbud mod at 

være medlem af et eller flere af følgende selskabsorganer i en virksomhed af interesse for 

offentligheden:  

o Bestyrelsen, 

o direktionen og 

o revisionsudvalget“ (RL §44b).  

Udover at føre tilsyn med medlemmerne af bestyrelsen eller revisionsudvalgene er det 

Erhvervsstyrelsens ansvar at overvåge og vurdere udviklingen på markedet for lovpligtige revision 

til PIE-virksomheder (Erhvervsstyrelsen, 2018: 26). I den forbindelse har Erhvervsstyrelsen fået det 

ansvar at vurdere revisionsudvalgenes arbejde, der skal indgå i en rapport til øvrige myndigheder, 
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herunder revisor-, børs-, bank-, forsikringstilsynet og sågar EU-Kommissionen. Endvidere fremgår 

det i Erhvervsstyrelsens vejledning (2018), at nærværende rapport udarbejdes mindst hvert tredje år 

og til brug for rapporten kan indhente oplysninger hos virksomhederne.   

 

2.14 Opsummering 

For at skabe overblik over de forskellige regler vedrørende revisionsudvalg samt deres placering i 

lovgivningen har vi udarbejdet følgende oversigt:  

  Forordning  Direktivet  RL Vejledning 

Revisionsudvalget's funktion         

Etablering af revisionsudvalg    (X) (X) X 

Eksterne medlemmer    (X) (X) X 

Uafhængighedskravene til 

sammensætningen 
  (X) (X) X 

Kvalifikationer   (X) (X) X 

Minimumskravene til 

revisionsudvalget 
  (X) (X) X 

          

Monitorering af 

uafhængighedsregler         

Adskillelse af revision og 

rådgivningsydelser 
X   (X) X 

Revisors honorar  X   (X) X 

Tvungen firma/partner rotation  X   (X) X 

  

Som vist ovenfor fremgår reglerne på tværs i de præsenterede retskilder. De nye regler om 

revisionsudvalgets opgaver i henhold til monitorering af revisors uafhængighed fremgår i 

forordningen, som til dels har fundet vej til revisorloven. Revisorloven indeholder alene 

henvisninger og lempelser af bestemmelserne, der fremgår i forordningen og altså ikke en fuld 

beskrivelse heraf. Derfor har vi præsenteret krydserne under revisorloven med parenteser i nederste 

halvdel af skemaet. Det skal dog påpeges, at den generelle bestemmelse om revisionsudvalg 

fremgår i direktivet art. 39, som er blevet implementeret i revisorloven §31. Lovgivningen 

præsenterer ikke yderligere beskrivelser til, hvordan virksomhederne skal efterleve bestemmelserne, 

der vedrører den øverste halvdel af skemaet. Derfor har vi indarbejdet parenteser rundt om disse 

krydser. En nærmere beskrivelse af kravene findes i henholdsvis anbefalingen for god 

selskabsledelse, vejledningen om revisionsudvalg, lovbemærkninger, henstillinger og udtalelser fra 

EU-kommissionen.  
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3. Analyse 
3.1 Indledning 

Dette afsnit vil indeholde en analyse af de to opgaver, vi mener, i størst omfang relaterer sig til 

revisors uafhængighed efterfulgt af en analyse af, om revisors uafhængighed kan måles herunder, 

hvordan revisionsudvalg forholder sig til dette. Hvert afsnit vil indeholde en analyse, hvor der i høj 

grad vil blive inddraget citater for at undersøge forholdet fra forskellige perspektiver i praksis. Dette 

sammenholdes med den præsenterede teori og lovgivning. Analysen vil, hvor det er muligt være 

opbygget i følgende rækkefølge:  

 

Teori→ lovgivning→ revisionsudvalg i praksis→ ekstern revisor→ tilsynsmyndighed.  

 

Det skal dog understreges at, at der er enkelte afsnit, hvor ovenstående struktur ikke overholdes til 

perfektion. Derudover er sidste afsnit en overordnet analyse af revisors uafhængighed og vil derfor 

have en anden opbygning end ovenstående. Det skal dog understreges, at selvom respondenternes 

svar indgår i afsnittet under deres respektive virke, så betragtes de ligeledes som eksperter på 

området. Hvert afsnit vil blive afsluttet med en vurdering.  

Analysen er bygget op således, at første afsnit vedrører revisionsudvalgets funktion herunder deres 

organisatoriske placering i virksomheden, antallet af medlemmer samt deres kompetencer.  

Andet afsnit vil være en analyse af revisionsudvalget monitorering af revisors uafhængighed, mens 

tredje afsnit vil være en analyse af revisionsudvalget procedure for indstilling af ny revisor. 

Fjerde og sidste afsnit vil være en analyse af uafhængighed set i et lidt større perspektiv dog med 

fokus på, hvordan revisionsudvalget skal forholde sig til dette, om det kan måles og om der findes 

fuldstændig uafhængighed.  

 

3.2. Revisionsudvalgets funktion 

3.2.1 Revisionsudvalgets organisatoriske placering  

Teori 

Revisionsudvalg er ikke en ny idé, og David Flint argumenterede allerede i 1988 for nedsættelse af 

revisionsudvalg (Flint, 1988: 71). Hans argumentation bygger på, at revisionsudvalg kan bidrage til 

sikring af revisors uafhængighed, men han uddyber ikke, hvordan dette skal kunne lade sig gøre, 

eller hvordan revisionsudvalget i så fald skal sammensættes. Han argumenterer for, at 

revisionsudvalget blandt andet skal behandle fastsættelsen af revisors honorar. Et par år efter 
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bygger Tom Lee (1993) videre på idéen om revisionsudvalget og specificerer yderligere, at 

revisionsudvalget bør bestå af medlemmer, som ikke samtidig er en del af ledelsen. Idéen med 

revisionsudvalg ifølge Tom Lee (1993) er, at revisionsudvalget skal bidrage til revisors arbejde 

herunder være en slags sparringspartner for revisor, hvor relevante forhold såsom særlige risici og 

forhold vedrørende ledelsen kan blive diskuteret uden ledelsens indblanding. 

 

Principal-agentteorien præsenterer en forklaring på relationen mellem ledelse og virksomhedens 

ejere. Eftersom det i teorien antages, at ledelsen vil være egennyttemaksimerende, og at der 

eksisterer et asymmetrisk informationsforhold, så vil virksomhedens ejere have et incitament til at 

implementere kontroller, der skal sikre deres interesser. Revisor, som agent for virksomhedens 

ejere, skal kontrollere ledelsens regnskabsaflæggelse for at sikre, at ledelsen ikke præsenterer 

regnskabet til egen fordel. Som præsenteret ovenfor vil både revisor og bestyrelse agere agenter for 

aktionærerne eller generalforsamlingen (Pedersen, 1994: 217f). Af figur 3 præsenteret ovenfor, så 

er revisionsudvalget placeret som en yderligere kontrolinstans i forlængelse af bestyrelsens 

kontrolopgaver. Der kan argumenteres for, at revisionsudvalget skal ses som en agent for 

bestyrelsen, da de i en vis forstand skal varetage en række opgaver herunder overvågning af 

revisors uafhængighed på vegne af bestyrelsen. Modargumentet er dog, at såfremt der ikke er 

eksterne medlemmer, så vil revisionsudvalgets medlemmer være en del af bestyrelsen. Der kan 

derfor argumenteres for, at der ikke foreligger et principal-agentforhold. Rationalet for 

revisionsudvalget som kontrolinstans skal ses i lyset af, at principal-agentteorien antager, at både 

revisor og ledelsen er egennyttemaksimerende. Der eksisterer derfor et logisk argument i principal-

agentteorien for implementeringen at et revisionsudvalg.  

 

I forlængelse af principal-agentteorien er der de seneste år blevet skabt øget fokus omkring 

corporate governance, som bygger på tanken om, at ledelsen ikke vil forvalte virksomhedens 

ressourcer, som var det deres egne (Johansen et. al., 2016: 238). Alene dette faktum er et logisk 

argument til, hvorfor virksomhedens ejere bliver nødt til at implementere en række 

kontrolforanstaltninger. Corporate Governance skal forstås som rammerne for, hvordan 

virksomhederne udøver god selskabsledelse. Implementeringen af revisionsudvalg skal ses som et 

led i god corporate governance (Komitéen for god selskabsledelse, 2013: 18f). Revisionsudvalget 

skal ses som en kontrol implementeret på vegne af virksomhedens ejere. Argumentet for dette er, at 

ligesom der eksisterer et asymmetrisk informationsforhold mellem ledelse og aktionærer, så 
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eksisterer der et asymmetrisk informationsforhold mellem revisor og aktionærer. Et kompetent 

revisionsudvalg der udfører sine opgaver kan dermed fungere som en yderligere kontrol af de to 

agenter, henholdsvis ledelsen og revisor i relation til regnskabsaflæggelsen. Revisionsudvalget skal 

være med til at skabe fokus på revision og regnskab i virksomheden i forlængelse af 

regnskabsaflæggelsen. Ydermere skal revisionsudvalget fungere som en samarbejdspartner for 

revisor i forhold til at diskutere vanskelige emner herunder problemstillinger med ledelsen 

eksempelvis (Johansen et. al., 2016: 261).  

 

Lovgivning 

Der er i lovgivningen blevet implementeret en række bestemmelser, der synes til dels, at kunne 

understøtte ovenstående teoretikers tanker. Som det fremgår af revisorloven §31, stk. 1 skal PIE-

virksomheder etablere et revisionsudvalg dog med enkelte undtagelser, som præsenteret ovenfor. 

Revisorlovens §31, stk. 4 giver nogle virksomheder mulighed for at lade bestyrelsen varetage 

revisionsudvalgsfunktionen. Ydermere fremgår det af anbefalingerne for god selskabsledelse, at 

revisionsudvalget er et underudvalg til bestyrelsen, som har et forberedende formål i forhold til 

bestyrelsen. Dette synes at stemme overens til ovenstående teorier, hvor det fremgår, at udvalget 

skal fungere som bindeled i forholdet mellem bestyrelse og revisor. Det fremgår i forlængelse heraf, 

at revisionsudvalget som en del af deres opgaver skal “overvåge og kontrollere revisors 

uafhængighed.” (RL §31, stk. 3). Dette synes at være på linje med principal-agentteorien, hvor der 

argumenteres for rationalet bag en uafhængig revisor. Dermed skal revisionsudvalget udover at 

være en form for bindeled kontrollere revisors uafhængighed i overensstemmelse med det behov af 

kontrol, som argumenteret for i principal-agentteorien. Det skal dog understreges, at nedsættelse af 

et revisionsudvalg ikke fratager revisor hans sædvanlige pligter i forhold til bestyrelsen.  

 

Revisionsudvalg i praksis 

Som præsenteret ovenfor så synes der at være et teoretisk og lovgivningsmæssigt argument for at 

placere revisionsudvalget som bindeled mellem revisor og bestyrelse. Dette billede synes 

genkendeligt i praksis, hvor det fremgår af Finn L. Meyer, at begge parter har gavn af 

revisionsudvalgets funktion: “...jeg synes, at begge parter har god gavn af at sidde sammen og 

tackle væsentlige emner sammen. Da jeg startede som revisor, der var der slet ikke noget, der hed 

revisionsudvalg. Tit deltog revisorer slet ikke i bestyrelsesmøderne. Hvis du endelig kom ind til et 

bestyrelsesmøde, så fik du et slot på 10 minutter eller et kvarter, hvor du kunne læse op fra 
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revisionsprotokollen og påpege et par emner, og så blev du smidt ud igen. Eller du kunne sidde til 

regnskabsgennemgangen og protokolgennemgangen. Nu sidder revisorerne lidt mere med, og det at 

vi kan få lejlighed til at tale sammen, og at der er en pause, hvor vi kan ’small talke’, det er tit en 

fordel” (Bilag 7, spørgsmål 28). Finn L. Meyer argumenterer for, at revisor har fået en større rolle 

til bestyrelsesmøderne, og at der i en vis forstand er blevet skabt en øget seriøsitet omkring revisor.  

 

Dette billede er ikke forbeholdt Parken Sport & Entertainment. Hos Tryg bekræftes det billede, der 

præsenteres af Finn L. Meyer. Torben Nielsen argumenterer for, hvorfor han mener, at 

konstruktionen med revisionsudvalg er god: “Altså jeg synes konstruktionen er god. Det involverer 

bestyrelsen på et andet niveau. Tager man eksempelvis Trygs revisionsudvalg. Det niveau man jo 

diskuterer på i udvalget, det vil slet ikke kunne lade sig gøre alene i bestyrelsen... Det vil være helt 

umuligt, at få det til at fungere hvis man ikke havde et revisionsudvalg. Man kan næsten undre sig 

over, hvordan det tidligere kunne fungere uden” (Bilag 10, spørgsmål 24). Praksis synes at 

præsentere et billede af, at implementeringen af revisionsudvalg giver mulighed for at gå i dybden 

med relevante forhold inden for regnskab og revision. Som det fremgår af ovenstående citat fra 

Torben Nielsen, ser han det som en nødvendighed til at få tingene til at fungere. Praksis giver et 

billede af, at revisionsudvalgene bidrager til en seriøsitet omkring revisors arbejde. Ydermere synes 

det at give revisor en form for allieret inden for virksomheden, som skal være med til at tackle 

svære problemstillinger med revisor samt støtte revisor i sit arbejde og rapportering til bestyrelsen.  

 

Ekstern revisor 

Revisionsudvalgets position skal skabe et godt samarbejde parterne imellem, som argumenteret for i 

ovenstående. Dette billede synes genkendeligt i praksis, hvor Anders Duedahl svarer følgende til 

spørgsmålet om, hvorvidt revisionsudvalg skal fungere som bindeled: “Absolut, og at tingene får en 

tilstrækkelig og grundig behandling ude i virksomheden. Hvor man tidligere måske sagde: “skal 

man nu også behandle det regnskab? Hvor skal jeg skrive på den her protokol? Når godt, tak. Hej, 

Hej”. ikke? Nu bliver revision og regnskab taget en lille smule mere seriøst” (Bilag 8, spørgsmål 

5). Det fremgår heraf, at nedsættelsen af revisionsudvalg skaber et bindeled mellem bestyrelsen og 

revisor, og at bestyrelserne tager revisionen mere seriøst. Før i tiden, som Anders Duedahl 

argumenterer for, så har regnskab og revision været et punkt, der helst skulle overstås uden 

nærmere eftertanke, mens det synes ændret med nedsættelse af revisionsudvalg. Det fremgår af 

ovenstående citat, at revisor før i tiden ikke er blevet taget seriøst, og at bestyrelsen i en vis forstand 
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ikke har respekteret revisors arbejde, fordi bestyrelsen har haft andre ting, som har syntes vigtigere. 

Revisionsudvalget skal bidrage til at tingene får en tilstrækkelig behandling, og at revisors 

rapportering i form af revisionsprotokollatet er noget, som bestyrelsen rent faktisk skal forholde sig 

til.  

 

3.2.2 Revisionsudvalgets sammensætning 

3.2.2.1 Antal medlemmer  

Teori og lovgivning  

Idéen om revisionsudvalg er som præsenteret ovenfor ikke en ny idé, og både David flint (1988) og 

Tom Lee (1993) argumenterede for nedsættelse af revisionsudvalg. Selvom begge teoretikere var 

fortalere for, at revisionsudvalg kunne bidrage til revisors arbejde, præsenterer ingen af dem idéer i 

relation til sammensætning af udvalgene herunder, hvad der ansås som et tilstrækkeligt antal 

medlemmer.  

Dog synes Tom Lees (1993) tanker vedrørende revisionsudvalg at have haft en betydning for 

lovgivningen i dag blandt andet fordi hans tanker i forhold til, at revisionsudvalget bør består af 

medlemmer, som ikke samtidig er medlemmer af direktionen er implementeret i 8. selskabsdirektiv 

art. 39, stk. 1, hvor det fremgår at: “Revisionsudvalget skal bestå af bestyrelsesmedlemmer der ikke 

indgår i direktionen, og/eller medlemmer af den reviderede virksomheds tilsynsorgan og/eller 

medlemmer valgt på den reviderede virksomheds generalforsamling eller, for virksomheder uden 

aktionærer, et tilsvarende organ for virksomheder uden aktionærer”. 

På linje med både David Flint (1988) og Tom Lee (1993) anbefaler Komitéen for god 

selskabsledelse (2013), at virksomheder der har aktier optaget til handel på et reguleret marked 

nedsætter et revisionsudvalg. De præsenterer dog ikke i anbefalingerne, hvor mange medlemmer, et 

revisionsudvalg bør bestå af. Det anbefales, at revisionsudvalget alene bør bestå af 

bestyrelsesmedlemmer og ikke eksterne medlemmer (Komitéen for god selskabsledelse, 2017: 16).          

Lovgivningen har ikke specificeret antallet af medlemmer i revisionsudvalget, men det anbefales, at 

revisionsudvalget består af flere medlemmer (Erhvervsstyrelsen, 2018: 11). EU-kommissionen har 

udstedt en henstilling (2005/162/EF), hvor det anbefales, at i virksomheder med mindre bestyrelser 

bør revisionsudvalget bestå af to medlemmer, mens det i større virksomheder med større bestyrelse 

bør bestå af minimum tre medlemmer. Ydermere anbefales det, at virksomhederne ved 

sammensætningen af revisionsudvalget overvejer virksomhedens kompleksitet og branche. 
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Revisionsudvalg i praksis 

Som et led i vores analyse har vi undersøgt revisionsudvalgets sammensætning i 40 børsnoterede 

virksomheder i Danmark i henhold til størrelse: 

      (Figur 4) 

Figuren viser, at ud af de 40 undersøgte virksomheder har 20% af dem ladet revisionsudvalgets 

funktion varetages af bestyrelsen, mens de resterende 80% har nedsat et egentligt revisionsudvalg. 

52% ud af de 40 virksomheder har fulgt EU-Kommissionens henstilling (2005/162/EF) i forhold til 

at have et revisionsudvalg bestående af tre medlemmer. 15% af ovenstående selskaber har to 

medlemmer, mens 13% har fire medlemmer. EU-Kommissionens henstilling (2005/162/EF) synes 

at kunne genkendes i praksis og teorien om, at virksomhederne bør overveje deres størrelse i 

forhold til revisionsudvalgets størrelse underbygges af Finn L. Meyer: “Det var nok 

hensigtsmæssigt generelt, at et revisionsudvalg består af mere end to medlemmer, to medlemmer er 

jo minimum. Men Parken er jo, selvom den er meget omtalt og har flere forskellige aktiviteter, så er 

det jo ikke en meget stor virksomhed. Og sådan som bestyrelsen er bestykket lige nu, så er det 

absolut fornuftigt, at der kun er to medlemmer. Men for masser af andre lidt større bestyrelser, der 

ville jeg foreslå, at man havde tre eller fire medlemmer af revisionsudvalget” (Bilag 7, spørgsmål 

3). Der argumenteres her for, at det på baggrund af virksomhedens samt bestyrelsens størrelse synes 

hensigtsmæssigt at have et revisionsudvalg bestående af to medlemmer. Ydermere argumenteres 

der for, at det generelt set synes hensigtsmæssigt, at revisionsudvalgene bestod af tre medlemmer, 

og Finn L. Meyers overvejelser er dermed i overensstemmelse med EU-Kommissionens henstilling 

(2005/162/EF). Anbefalingerne om at sammensætte revisionsudvalget efter virksomhedens størrelse 

og kompleksitet underbygges yderligere af Torben Nielsen: “Jeg kan starte med at sige, vi har ikke 

eksterne medlemmer. Det er der i øvrigt ingen steder, jeg kender til eller nogle steder, hvor jeg 

sidder, men muligheden findes. Har dog ingen erfaring med det overhovedet. Vi er ca. 4 

medlemmer i udvalget. De er alle bestyrelsesmedlemmer” (Bilag 10 spørgsmål 2). Mens de i Parken 
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Sport & Entertainment, som er ‘small cap’ har et revisionsudvalg bestående af to medlemmer, har 

de i Tryg, som er ‘large cap’ et revisionsudvalg bestående af fire medlemmer, hvilket indikerer, at 

størrelsen af revisionsudvalget har en sammenhæng til størrelsen af virksomheden. Ydermere har 

ingen af de analyserede selskaber eksterne medlemmer, som stemmer overens til Komitéen for god 

selskabsledelses anbefalinger (Komitéen for god selskabsledelse, 2017: 16).  

3.2.2.2 Revisionsudvalgets kompetencer  

Teori og lovgivning 

Selvom der i revisionsteorien kan findes argumenter for nedsættelse af et revisionsudvalg, synes der 

ikke at kunne findes idéer i forhold til dette udvalgs kompetenceniveau. Dog er der i revisorlovens 

§31, stk. 1 præsenteret krav til udvalgets kompetencer, hvori det fremgår: “Mindst et medlem skal 

have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Udvalgets medlemmer skal samlet set 

have kompetencer af relevans for virksomhedens sektor”. Det er ikke specificeret i loven, hvad der 

kræves for, at disse kompetencer synes opfyldt, men det fremgår af lovbemærkningerne ved 

ændringen af revisorloven i 2008, at revisionsudvalgsmedlemmerne skal opfylde følgende for at 

kunne leve op til lovkravet om regnskabs- eller revisionsmæssige kompetencer: 

 

- “Ledelsesansvar for aflæggelse af årsregnskaber opnået som økonomidirektør, 

- Ansvar fra ledelse af intern revisionsfunktion, 

- Anden erfaring med overvågning af regnskabsaflæggelse og revision af regnskaber, 

- Godkendelse til at foretage revision af regnskaber (statsautoriseret eller registreret revisor), 

eller andre tilsvarende kvalifikationer, eller 

- Anden tilsvarende relevant erfaring” (LBK, 2008: §31).  

 

Lovbemærkningerne (2008) har, som det fremgår ovenfor, præsenteret nogle anbefalinger til, hvad 

der kræves for, at kravet om regnskab- eller revisionsmæssige kompetencer er opfyldt. Det skal dog 

bemærkes, at ovenstående ikke er et lovkrav men en lovbemærkning, og der er dermed ikke 

lovmæssig regulering til opfyldelse af kravene.  

Komitéen for god selskabsledelse (2013) har præsenteret følgende i forhold til, hvad udvalgets 

samlede kompetencer bør består af: “Udvalget tilsammen råder over en sådan sagkundskab og 

erfaring, at det har en opdateret indsigt i og erfaring med finansielle forhold samt regnskabs- og 

revisionsforhold i selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked” (Komitéen 

for god selskabsledelse, 2013: 18). Komitéen for god selskabsledelse (2013) anbefaler, at 
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revisionsudvalget samlet set har kundskaber inden for finansielle forhold samt regnskabs- og 

revisionsforhold i relation til selskaber optaget til handel på et reguleret marked. Det bliver heller 

ikke her specificeret, hvad der anses som tilstrækkelige kompetencer, og der er således ikke nogen 

deciderede lovkrav til, hvordan medlemmerne i udvalget opnår tilstrækkelige kompetencer.  

 

Revisionsudvalg i praksis 

Den utydelige lovgivning synes genkendelig i vores analyse af 40 børsnoterede selskaber, hvor 75% 

af de analyserede virksomheder henviser til “Anden tilsvarende relevant erfaring”, som ikke 

definerer nogle bestemte kompetencer: 

 

   (Figur 5) 

Det fremgår yderligere af modellen at 17,5% af de virksomheder, der opfylder kravene om 

revisions- eller regnskabsmæssige kompetencer har medlemmer, der tidligere har erfaring som 

statsautoriserede revisorer, registrerede revisorer eller lignende, og kun 2,5% har haft ansvar for 

regnskabsaflæggelse som økonomidirektører, mens 5%, har erfaring fra andre revisionsudvalg.  

Selvom det er påkrævet af lovgivningen, at virksomhederne skal opfylde lovbestemte kompetencer, 

er det ikke specificeret, hvordan dette skal lade sig gøre, hvilket skaber en usikkerhed blandt 

virksomhederne, som til dels kom til udtryk i interviewet med Torben Nielsen, da han blev spurgt 

om der generelt manglede kompetencer i de revisionsudvalg, han sad i: “Nej det vil jeg ikke sige der 

gør... Det vil jo være interessant hvis jeg sagde, at der manglede nogle kompetencer fordi, så har 

jeg et problem, jeg burde have løst. Men det kan man jo altid diskutere, da det jo ikke er 

fuldkommen målbart, men der er selvfølgelig nogle revisionsudvalg, der er bedre stillet end andre. 

Altså hvad er egentlig de krav, man stiller her?” (Bilag 10, spørgsmål 5). Det fremgår her, at Trygs 

revisionsudvalg lever op til kravet om tilstrækkelige kompetencer, men at den upræcise lovgivning 

gør det svært at måle og vurdere, hvad der er tilstrækkeligt. Tryg forholder sig dog til kravet og 
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foretager en løbende vurdering af kompetencerne i revisionsudvalget for at sikre sig, at de 

overholder lovgivningen. Torben Nielsen stiller spørgsmålstegn ved, hvad det er for nogle 

kompetencer, som revisionsudvalget skal have. Dette skal ses i lyset af, at lovgivningen som 

præsenteret ovenfor ikke stiller deciderede krav til, hvordan revisionsudvalgene skal opfylde 

kravene om revisions- eller regnskabsmæssige kompetencer.  

Billedet af at revisionsudvalgene generelt forholder sig til kravene i relation til kompetencer ved 

sammensætningen af revisionsudvalget underbygges af Finn L. Meyer: “Men når nu de her 

mennesker ved, at mit liv er fodbold, når de ved, at jeg har den her erfaring med revisionsudvalg, 

så er det helt naturligt, at en bestyrelse siger, det vi leder efter er en, der har nogle særlige 

kompetencer, som skal være formand for revisionsudvalget, og hvor der ikke er nogen tvivl om den 

pågældendes, hvad skal man kalde det – habilitet, indsigt osv…” (Bilag 7, spørgsmål 6). Det virker 

klart, at virksomhederne ved sammensætningen af revisionsudvalget for henholdsvis Tryg og 

Parken Sport & Entertainment har forholdt sig til kravene om bestemte kompetencer i 

revisionsudvalget, og at dette har indgået som en overvejelse helt fra starten. Parken Sport & 

Entertainment har ved sammensætningen af deres revisionsudvalg haft nogle overvejelser til, hvem 

de skulle have ind i udvalget. Finn L. Meyer er blevet revisionsudvalgsformand fordi, han har en 

stor faglig indsigt i revision og regnskab udover, at han har indsigt i virksomhedens drift.  

 

Den upræcise lov skaber dog usikkerhed vedrørende tilstrækkeligheden af kompetencer, og det 

billede som dannes af henholdsvis Tryg og Parken Sport & Entertainment er ikke nødvendigvis den 

generelle tendens: “Altså der hvor de fleste revisionsudvalg har store problemer, det er på revision. 

Ofte er der ikke revisions… Altså i introduktionen, da jeg startede med at introducere 

revisionsudvalg i Danmark, der var der stort set ingen med revisionsmæssig baggrund, der sad i 

bestyrelser. Det vil sige, at man brugte en tidligere CFO eller tidligere direktør, og sagde at 

vedkommende har tidligere aflagt regnskaber, og det er godt nok. De havde nul forstand på 

revision, nul. De kunne ikke vurdere, en revisionsplan eller en revisionsapproach, eller jo som 

lægmænd kan og som dygtige forretningsfolk og intelligente mennesker kan, men de havde jo ikke 

forstand på revision” (Bilag 7, spørgsmål 8). Finn L. Meyer argumenterer for, at der siden 

introduktionen af revisionsudvalg har været mangel på revisionsmæssige kompetencer. Det er dog 

som præsenteret ovenfor ikke lovpligtigt, at revisionsudvalget både har regnskabs- og 

revisionsmæssige kompetencer, da det udelukkende er et krav, at en af disse kompetencer er 

opfyldt. Finn L. Meyer problematiserer dog det faktum, at en stor del af revisionsudvalgene ikke 
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opfylder de revisionsmæssige kompetencer, hvilket har den betydning, at de ikke kan forstå en 

revisionsplan og det generelle revisionsarbejde. Virksomhederne bruger tidligere økonomidirektører 

eller administrerende direktører og mener, at de har tilstrækkelige kompetencer fordi, de tidligere 

har aflagt regnskab.  

 

Selvom Finn L. Meyer argumenterer for, at det er problematisk, at revisionsudvalgene ikke har 

revisionsmæssige kompetencer, problematiserer han, hvis lovgiver stillede deciderede 

uddannelsesmæssige krav til revisionsudvalgene: ” Jeg vil sige, at i sådan en lille virksomhed som 

vores og vi er jo ‘small cap’, så nu taler jeg på vegne af alle ‘small cap’, der er det jo et enormt 

bureaukrati at sætte op. Altså vi skal jeg jo gud hjælpe mig lave corporate governance 

bestemmelser, og vi skal have en politik for det svage køn, og vi skal lave CSR. Det er grotesk, hvad 

vi skal lave. Og hvis du derudover skulle bede folk om at være særligt uddannet, altså det er bare et 

kæmpe korthus, du sætter op for noget, der ikke er særlig stort… For at komme tilbage til dit 

spørgsmål, så vil jeg bare sige, du kan slå alle de der ‘small cap’ og ‘mid cap’, helt op til den 

øverste del af ‘mid cap’, dem kan du slå ihjel ved at vælte krav på dem. De kan simpelthen ikke 

overkomme det.” (Bilag 7, spørgsmål 11). Finn L. Meyer argumenter, at virksomhederne i forvejen 

er pålagt en række bestemmelser, som i sig selv er et stort arbejde for dem. Han argumenterer 

yderligere for de problemer, som opstår ved at tvinge en række krav ned over virksomhederne, 

hvilket kan være argumentet for, at lovgivningen ikke stiller deciderede krav til uddannelse eller 

specifik erfaring, men overlader det til virksomheden at finde egnede medlemmer til 

revisionsudvalgene. Disse problemstillinger gør sig gældende for ‘small cap’ og op til midten af 

‘mid cap’, hvor Finn L. Meyer yderligere argumenterer for, at det muligvis ikke er nødvendigt at 

stille yderligere krav til disse virksomheder grundet deres størrelse.  

 

Ekstern revisor 

Påstanden om at der generelt mangler revisionsmæssige kompetencer i revisionsudvalgene 

underbygges af Anders Duedahl, som de seneste år har undervist revisionsudvalg: “Der er nogle 

stykker, hvis man kigger i PIE-virksomheder, hvor der sidder en tidligere revisor som medlem. Men 

i kan fandme også finde nogle, der aldrig har set skyggen af en revisor... Så ved jeg så ikke, 

hvordan de kan sige, at de har kompetencer inden for revision. Og det næste er, at hvis man nu har 

en gammel partner, der stiger ud af eksempelvis vores firma, det havde vi eksempelvis på et sted, og 

han sad så i revisionskomitée, fra han var 60 år, indtil han var blevet 75 år eller noget. Han sidder 
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der, som 75 årig og så ikke har fået efteruddannelse i 15 år. Jeg vil sige, at min uddannelse kun er 

vedligeholdt fordi, vi jo netop har en masse uddannelseskrav. Men der skal jo være samme 

efteruddannelseskrav til et revisionsudvalg” (Bilag 8, spørgsmål 24). Anders Duedahl argumenterer 

for, at der opstår en problemstilling selv, når revisionsudvalgene har en tidligere autoriseret revisor 

sidende. Hans argument er, at revisors kompetencer opretholdes grundet kravene til 

efteruddannelse. Derfor problematiserer han det forhold, at en revisor som ikke har praktiseret sin 

profession og dermed ikke har fået efteruddannelse i 15 år ikke nødvendigvis fortsat er i besiddelse 

af de nødvendige revisionsmæssige kompetencer. Anders Duedahls kritik er dog rettet mod 

revisionsmæssige kompetencer, og han forholder sig således ikke til de regnskabsmæssige 

kompetencer.   

Per Gunslev kan nikke genkendende til det generelle problem på manglende revisionsmæssige 

kompetencer, som præsenteret ovenfor: “Min personlige holdning er at sige, at det ville være rigtig 

godt hvis det ’eller’ blev erstattet af et ’og’. Fordi der er godt nok mange, der sidder i 

revisionsudvalget der ikke har, eller der er mange revisionsudvalg, der ikke har en rigtig viden om 

hvad revision er, og indsigt i revision. Og der kunne nok forbedres på det område der” (Bilag 9, 

spørgsmål 10). Per Gunslev er enig med Anders Duedahl om, at der er mangel på de 

revisionsmæssige kompetencer. Per Gunslev problematiserer ydermere det faktum, at loven stiller 

krav til, at revisionsudvalgsmedlemmerne enten har revisions eller regnskabsmæssige kompetencer. 

Han anbefaler derfor, at lovgiver ændrer det således, at revisionsudvalgene skal have kompetencer 

både inden for regnskab og revision.  

 

Tilsynsmyndighed 

Der synes at danne sig et generelt billede af, at virksomhederne ikke opfylder kravet i relation til 

revisionsmæssige kompetencer, men at lovgivningen i grove træk giver virksomhederne mulighed 

for at opfylde kravene efter behov. Tilsynschef i Erhvervsstyrelsen, Martin Samuelsen kan godt se 

de manglende kompetencer i revisionsudvalgene, men mener, at tendensen til dels er ved at tage en 

positiv drejning, hvor flere og flere revisionsudvalg bliver mere opmærksomme på, hvordan de 

sammensættes: “Men det her med revisionsudvalg generelt, det kræver visse kompetencer at 

foretage nogle af de her vurderinger og efterleve nogle af de krav som revisorloven §31 stiller til 

udvalget og mit indtryk er, at man i videre omfang er opmærksom på at trække nogle særlige 

kompetencer ind i udvalget nu alternativt trække på nogle eksterne kompetencer... Men min 

opfattelse er samtidig, at man fortsat læner sig meget op ad revisors udtalelser, og det han kommer 
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til bordet med. Eksempelvis ligger der nogle detaljerede ting, som revisionsudvalget kan spørge til 

altså revisors væsentlighedsniveau, ’scoping’ osv... og der kan i læse i Erhvervsstyrelsens 

vejledning til revisionsudvalg, hvad er det for nogle spørgsmål, de kan stille og nogle af dem 

kræver faktisk nogle tekniske færdigheder, som jeg ikke er sikker på er til stede i hovedparten af 

revisionsudvalg i dag” (Bilag 12, spørgsmål 4). Dog mener han, at revisionsudvalgene i et vidst 

omfang læner sig op ad revisor, hvilket synes problematisk, da det er påkrævet, at udvalgene selv er 

i besiddelse af nogle bestemte kompetencer. Revisionsudvalgene skal forholde sig til konkrete 

revisionsmæssige forhold, og det er derfor nødvendigt, at de har nogle bestemte kompetencer. Han 

argumenterer dog for, at revisionsudvalgene i et vis omfang forsøger at trække særlige kompetencer 

ind i revisionsudvalgene således, de kan forholde sig til revisionsmæssige forhold.  

Manglen på tilstrækkelige kompetencer kan til dels skyldes en utydelig lov, der ikke præciserer, 

hvad der er tilstrækkeligt, hvilket kan medføre, at tilsynsmyndighederne bliver nødt til at vurdere 

disse forhold fra sag til sag: “Det har jeg svært ved at svare konkret på, da det kan jo variere meget 

fra virksomhed til virksomhed” (Bilag 11, spørgsmål 6). Grunden til den manglende præcisering i 

loven kan være, at behovet for bestemte kompetencer kan variere afhængigt af virksomheden, dens 

størrelse og kompleksitet, hvilket giver god mening for Pernille Dalby, da der er forskel på 

virksomhedernes behov: “Det kommer jo an på, er det et meget kompleks eller stort sted, eller er 

det mindre kompleks og mindre sted? Så kan man jo måske slippe afsted med færre kompetencer. 

Derudover er det jo ikke alt man kan se på et CV. Du kan jo godt stråle i praksis selvom det måske 

ikke afspejler dine erfaringer. Så det kan være lidt svært at svare på” (Bilag 11, spørgsmål 7). Hun 

argumenterer for, at revisionsudvalgene muligvis har behov for færre kompetencer i mindre 

komplekse virksomheder. Derudover argumenterer hun for, at det ikke nødvendigvis er ens CV, 

som afspejler hvor godt et revisionsudvalgsmedlem, vedkommende er. Det er dermed ifølge hende 

ikke nødvendigvis løsningen på kompetenceproblemet, at lovgiver stiller uddannelsesmæssige krav, 

da dette ikke vil sikre, at revisionsudvalgsmedlemmerne har de nødvendige kompetencer. Det er 

derfor svært for tilsynsmyndigheden at svare på, hvad der er tilstrækkelige kompetencer, da behovet 

som præsenteret ovenfor, kan variere fra virksomhed til virksomhed.  

 

3.2.3 Vurdering 

Der synes på baggrund af analysen at danne sig en klar idé om revisionsudvalgets placering i 

virksomhedsstrukturen. Rationalet bag principal-agentteorien og corporate governance placerer 

udvalget som et underudvalg til bestyrelsen og som en yderligere kontrollant af henholdsvis 
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ledelsen og revisor på baggrund af det asymmetriske informationsforhold, der eksisterer mellem 

aktionærer og de to agenter. Tanken om revisionsudvalg som en yderligere kontrollantinstans i 

virksomheden kan ligeledes findes i revisionsteorierne, hvor både David Flint og Tom Lee 

argumenterer for nedsættelse af et revisionsudvalg dog uden yderligere specifikationer. Tom Lee 

præsenterer dog kort, at revisionsudvalgene skal agere bindeled mellem bestyrelsen og revisor og 

skal således skabe et rum, hvor der kan diskuteres væsentlige forhold. I forlængelse heraf er det 

forankret i loven, at revisionsudvalget er et underudvalg til bestyrelsen, og at der er pålagt dem en 

række opgaver. Dette syn, synes dog ikke i komplet overensstemmelse med praksis, hvor 

ovenstående interviews indikerer, at der er et anderledes syn på revisionsudvalget og dets funktion. 

Både fra revisionsudvalgenes side og fra revisors side fremgår der en klar begejstring for en 

virksomhedsstruktur, hvori der indgår et revisionsudvalg. Dette skyldes, at der på grund af 

nedsættelsen af revisionsudvalg og qua deres position i virksomheden er opstået øget fokus på 

revision og regnskabs i de pågældende virksomheder. Derudover har revisionsudvalget skabt en 

seriøsitet omkring revisor og de relevante forhold vedrørende revisionen således, at revision ikke 

længere blot er et punkt på bestyrelsens dagsorden, der skal overstås hurtigst muligt. Ydermere 

indikerer interviewet med Finn L. Meyer, at nedsættelse af revisionsudvalg kan skabe et fortroligt 

rum for revisor, hvor han kan ytre følsomme forhold, hvilket er på linje med Tom Lees tanker, som 

han præsenterede i starten af 1990’erne.  

I relation til revisionsudvalgets organisatoriske placering synes praksis samlet set at danne et billede 

af, at revisionsudvalg primært fungerer som bindeled. Selvom der rent teoretisk er et økonomisk 

rationale for at placere revisionsudvalget som kontrollant, synes der at eksistere et klart billede i 

praksis af, at revisionsudvalgets rolle har været at agere bindeled samt at skabe en seriøsitet 

omkring revision og regnskab i bestyrelsen. Dette fokus virker tiltrængt både for 

revisionsudvalgene, og for den eksterne revisor. Derudover synes revisionsudvalgets opgave som 

kontrollant at falde lidt i baggrunden, da billedet i praksis placerer revisionsudvalget som en 

sparringspartner og en hjælp til revisor vedrørende væsentlige forhold, hvad enten disse måtte 

vedrører revision, regnskab eller ledelsen. 

Hvad angår størrelsen af revisionsudvalg synes der at være en grad af variation i praksis. Dette 

stemmer godt overens med reglerne for revisionsudvalg, der dog ikke specificerer, hvor mange 

medlemmer der bør være. EU-Kommissionen har dog i deres henstilling som præsenteret ovenfor 

anbefalet, at der bør være to medlemmer i virksomheder med mindre bestyrelser, mens der er i 

virksomheder med større bestyrelser bør være minimum tre medlemmer. Ydermere fremgår det af 
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EU-henstillingen, at virksomhederne bør overveje virksomhedens kompleksitet ved 

sammensætningen af revisionsudvalget. Som præsenteret ovenfor viser praksis, at størrelsen af 

revisionsudvalg varierer. Der synes at være et logisk argument bag det, da forskellige virksomheder 

vil have forskellige behov. Det er derfor svært at definere, hvor mange medlemmer et 

revisionsudvalg bør bestå af, men virksomhederne må som det fremgår af EU-henstillingen 

overveje forhold som deres størrelse og kompleksitet, når revisionsudvalget sammensættes. 

Den største problemstilling, når det kommer til revisionsudvalgets funktion herunder 

sammensætningen af revisionsudvalgene, er kompetencerne. Hverken revisionsteoretikere eller 

lovgiver præsenterer, hvilke kompetencer der som minimum burde indgå i et revisionsudvalg. Det 

fremgår af henholdsvis revisorloven efterfulgt af anbefalingerne for god selskabsledelse, at 

revisionsudvalget samlet set skal have kompetencer inden for virksomhedens branche, mens et 

medlem skal have revisions- eller regnskabsmæssige kompetencer. I lovbemærkningerne fra 2008 

præsenteret fem kategorier til, hvad der kan være revision- eller regnskabsmæssige kompetencer. 

Dog indeholder lovbemærkningen en kategori, der hedder: “Anden tilsvarende relevant erfaring”, 

som ikke er uddybet yderligere. 75% af de ovenstående analyserede virksomheder henviser til 

denne i relation til opfyldelse af revisions- eller regnskabsmæssige kompetencer. Den manglende 

definition i loven, samt en lovbemærkning der synes lige så utydelig som loven skaber et smuthul 

for virksomheder, som kan bruge ovennævnte kategori til alle mulige slags kompetencer uden at 

redegøre for dette yderligere. Dette synes at kunne ses i praksis, hvor både eksterne revisorer, 

revisionsudvalgsmedlemmer og tilsynsmyndigheder mener, at der generelt set er mangel på 

revisionsmæssige kompetencer i revisionsudvalgene.  

Der er, som det fremgår i ovenstående analyse, bred enighed om, at der generelt set er mangel på 

kompetencer i revisionsudvalgene. Dette synes yderst problematisk, da både størrelsen af 

revisionsudvalgene og især kompetencerne er en forudsætning for, at revisionsudvalgene kan 

varetage deres opgaver. Selvom ovenstående analyse viser, at der er bred enighed om, at 

revisionsudvalgets funktion kan skabe værdi, så er hele grundlaget for deres arbejde, at de i 

besiddelse af bestemte kompetencer. Derfor synes det problematisk, at lovgiver ikke har 

præsenteret deciderede krav til, hvad der anses som tilstrækkelige kompetencer. Der kan dog 

argumenteres for, at behovet for kompetencer varierer fra virksomhed til virksomhed, hvilket kan 

være lovgivers rationale for ikke at implementere uddannelsesmæssige krav. Det vurderes dog 

hensigtsmæssigt, hvis lovgiver ændrede lovgivningen således, at der var krav både om regnskabs- 

og revisionsmæssige kompetencer. Derudover vurderes det hensigtsmæssigt, hvis lovgiver stillede 
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deciderede uddannelsesmæssige krav til, hvordan revisionsudvalgene skulle opfylde 

revisionsmæssige kompetencer, da det synes meningsløst at stille funktionsmæssige krav til 

revisionsudvalgene, hvis de ikke har fundamentet på plads. Revisionsudvalgets opgaver vil dog 

blive analyseret nedenfor.     

 

3.3 Monitorering af revisors uafhængighed  

3.3.1 Andre ydelser  

 

Teori 

I 1960’erne argumenterede Mautz og Sharaf for de problemstillinger som kunne opstå ved at 

revisor tilbød andre ydelser end revision. Helt overordnet fandt de det problematisk, at revisor i sin 

ihærdighed på at opnå en økonomisk gevinst stillede sig til rådighed for ledelsen inden for 

forskellige områder også for felter uden for deres kompetencer (Mautz & Sharaf, 1993: 266). Som 

løsning på dette problem argumenterede de for, at lovgiver indførte regulering, der for det første 

skabte en klar adskillelse af revision og andre ydelser og for det andet regulerede revisorers 

mulighed for at yde rådgivning. De argumenterede for, at lovgiver indførte regler vedrørende 

specialisering således, at revisor kun agerede rådgiver inden for sit eget kompetencefelt, og at 

revisor dermed ikke havde muligheden for at rådgive om eksempelvis skat. Denne specialisering, 

mente de, ville gøre det muligt at opretholde en klar adskillelse af revision og andre ydelser.  

Mautz og Sharaf (1993) var klar over, at forbyde andre ydelser end revision ville have stor 

økonomisk betydning for revisionshusene. Derfor anbefaler de i forlængelse heraf, at der skal være 

en klar adskillelse af de ydelser, revisor tilbyder lige så vel, som der skal være en klar adskillelse af 

de teams, der udfører arbejdet. Derudover skal revisor have muligheden for at skifte 

kompetenceområde således, at revisor eksempelvis kan rådgive om skat, men konsekvensen heraf 

skal så være, at revisor ikke længere kan rådgive om revision, da dette ikke længere er hans 

kompetenceområde (Mautz & Sharaf, 1993: 270f).  

Den anden problemstilling de præsenterer i relation til at yde andre ydelser end revision er, at der 

opstår en fællesinteresse i det sekund, revisor yder andre ydelser end revision. Dette begrundes 

med, at revisor tilbyder sin rådgivning med den hensigt, at virksomheden følger den. Vurdering af 

revisor vil til dels være baseret på, om virksomheden har haft succes ved at følge revisors råd. 

Revisor vil derfor have en interesse i, at virksomheden opnår succes alene på den baggrund, at 
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virksomheden har fulgt hans råd, og at han dermed kan få et dårligt omdømme, hvis virksomheden 

følger et råd, der har affødt et negativt resultat (Mautz & Sharaf, 1993: 268).  

Mautz og Sharaf (1993) argumenterer yderligere for, at revisors værdi er baseret på omverdenens 

tillid til revisors arbejde. Derfor er det ikke tilstrækkeligt, at revisor er faktisk uafhængig. På trods 

af ovenstående trusler mod revisors uafhængighed, mener de, at revisor sagtens kan forblive 

uafhængig, selvom der ydes andre ydelser end revision. De understreger dog vigtigheden af, at 

revisor fremstår uafhængig i alle henseender. Derfor mener de, at der skal være en klar adskillelse 

af revision og andre ydelser. 

David Flint (1988) er delvis enig med Mautz og Sharaf (1993), hvad angår andre ydelser end 

revision. Han argumenterer for, at andre ydelser ikke bør forbydes fordi, revisor kan bidrage med 

værdi til virksomheden. I relation til truslen mod revisors uafhængighed ved ydelse af andre ydelser 

end revision, mener David Flint (1988), at revisor skal vurdere trusler, der måtte opstå enkeltvis.  

Tom Lee (1993) er i høj grad enig i Mautz og Sharafs (1993) overvejelser vedrørende andre ydelser 

end revision. Han argumenterer for, at der kan opstå et forhold til ledelsen ved ydelse af andre 

ydelser end revision, men at den væsentligste problemstilling vedrørende andre ydelser er 

tredjemands vurdering af dette (Lee, 1993: 103). Tom Lee (1993) understreger ligesom Mautz og 

Sharaf (1993) vigtigheden af, at revisor fremstår uafhængig for, at revisors arbejde kan være af 

nogen værdi. En løsning på denne problemstilling kunne ifølge ham være at forbyde andre ydelser 

end revision. Han pointerer dog, at revisor sagtens kan være uafhængig, selvom han yder andre 

ydelser end revision, og mener derfor, at dette ikke er den optimale løsning og problemet fortsat bør 

diskuteres (Lee, 1993: 104). 

Lovgivning 

Som det fremgår af ovenstående kunne Mautz og Sharaf (1993) godt se konsekvensen for 

revisionshusene, hvis det blev forbudt at yde andre ydelser end revision. Der kan derfor 

argumenteres for, at det var en naturlig reaktion at Big Four var imod forslaget, som det fremgik af 

høringssvarene til Grønbogen (EU-kommissionen, 2011: 80). Lovgiver har ikke fulgt ovenstående 

teoretikeres tankegang til punkt og prikke, men der er i forordningens art. 5, stk. 1 oplistet en række 

forbudte ydelser, mens stk. 3 og revisorlovens §24a tillader visse skatte-og vurderingsydelser. 

Lovgivningen er gået en lidt anden vej end, hvad teoretikerne argumenterede for i relation til andre 

ydelser end revision, men lovgiver har valgt, at revisionsudvalget efter implementeringen af de nye 
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regler har fået tildelt den opgave, at de skal godkende andre ydelser end revision, som det fremgår 

af forordningens art. 5, stk. 4.  

I forlængelse af ovenstående fremgår det af de etiske regler, at der ved andre ydelser end revision 

kan opstå trusler som egenkontrol eller egeninteresse i den reviderede kunde. Dette har lovgiver 

yderligere indarbejdet i lovgivningen, hvor det fremgår af RL §24 stk. 3 at i tilfælde af trusler mod 

revisors eller revisionsvirksomhedens uafhængighed herunder selvrevision og egeninteresse skal 

revisor eller revisionsfirmaet indarbejde sikkerhedsforanstaltninger, der kan reducere truslen til et 

acceptabelt niveau. I nogle tilfælde kan truslerne dog være så betydelige, at det ikke bliver muligt at 

finde handlinger, der kan reducere truslen til et acceptabelt niveau, hvilket betyder, at revisor må 

afstå fra opgaven eksempelvis. Såfremt revisor ifølge BEK. §§ 2, nr. 2 og 3 har direkte eller 

indirekte økonomiske interesser, så er det ikke muligt for ham at indarbejde 

sikkerhedsforanstaltninger, der kan reducere truslen til et acceptabelt niveau. Dette gør sig dog kun 

gældende, såfremt revisor har eller burde have indset denne trussel (BEK. §3). Lovgiver 

specificerer ydelser, hvor der altid foreligger et brud på uafhængighedsregler selv efter revisionens 

afslutning eksempelvis, hvis revisor udarbejder kandidatlister, foretager bogføring eller lignende 

registreringer inden for en toårige periode efter revisionens afslutning (BEK. §5). Formålet med 

lovgivningen har blandt andet været at sikre revisors integritet og objektivitet ved udførelsen af sit 

arbejde (IESBA, 2014: 19).    

Revisionsudvalget i praksis 

Reglerne om at revisionsudvalget skal godkende andre ydelser, synes genkendelig hos Parken Sport 

& Entertainment, hvor revisionsudvalget i deres kommissorium har udarbejdet en fast procedure til, 

hvordan de skal forholde sig til andre ydelser end revision: ”I den der står jo blandt andet om andre 

opgaver end revision, og hvordan vi godkender dem. Og der er så lagt et helt bilag ind, som ligger i 

bilag a, som indeholder de opgaver, som de må, og som de ikke må. Og så har vi en proces, der 

siger, at hver eneste gang revisor bliver anmodet, og vi bruger revisor rigtig meget, ikke sådan så 

vedkommende ikke er uafhængig, og vi ligger langt fra 1:1 i forholdet mellem revision og ikke 

revision, men vi har fundet, at PWC er dygtige, og at vi gerne vil bruge dem, men jeg vil ikke i 

nærheden af kritik... Men hver eneste gang at det er på tale, at de skal bruges, så sender CFO en 

mail til mig om, hvad det er for en opgave, og hvilken honorarstørrelse vi taler om, og så bliver jeg 

bedt om bekræfte det, og så går vi videre derfra inden for de ’policies’, der ligger selvfølgelig. Og 

samtidig skriver revisorerne til os, at de kan påtage sig opgaven uden at deres uafhængighed 
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kompromitteres.” (Bilag 7, spørgsmål 15). Lovgivning har fået virksomhederne til at implementere 

faste procedurer for godkendelse af andre ydelser end revision. Som det fremgår af ovenstående er 

der indarbejdet faste procedurer således, at alt det arbejde revisor ønsker at udføre, skal godkendes 

af revisionsudvalget således, at revisionsudvalget undgår kritik. I Parken Sport & Entertainment 

indhenter de bekræftelse fra revisor på, at han kan påtage sig opgaven, uden det kompromitterer 

hans uafhængighed.   

De nye regler synes at have en skræmmende effekt for virksomhederne, hvor virksomheder bliver 

mere tilbøjelige til udelukkende at modtage revision fra revisionsvirksomhederne, mens 

konsulentydelserne dermed skal hentes fra andre firmaer: “Jeg tror, der vil være steder, hvor man 

vil være noget mere tilbageholdende med konsulentopgaver i større omfang. Og det kan man sige er 

upraktisk, da revisor mange gange har noget viden... fx har Deloitte, som vi bruger i huset, har jo 

noget viden... så det bliver rart at have med, når der laves konsulentydelser, men det bliver 

formentlig mere begrænset i fremtiden... hvad man kan påtage sig af den slags ting. Det er der 

ingen tvivl om” (Bilag 10 spørgsmål 10). For virksomhederne synes det upraktisk at skulle indhente 

andre firmaer til at yde konsulentydelser, da virksomhedernes revisionsfirmaer i forvejen kender 

dem. Dette kan muligvis forklare, hvorfor regnskabsaflæggerne generel var imod denne 

bestemmelse, som det fremgår af høringssvarene (EU-kommissionen, 2011: 80). Torben Nielsen 

argumenterer for, at de forventer at de nye regler, vil betyde virksomhederne i højere grad 

begrænser deres brug af revisor for at undgå, at der kan opstå diskussion om, hvorvidt revisor har 

været uafhængig eller ej.  

Ekstern revisor  

Den skræmmende effekt som præsenteret ovenfor, hvor virksomheder vil være bange for at bruge 

revisor til andet af frygt for, at det kan udløse kritik, synes genkendelig, som det fremgår af 

følgende citat fra Per Gunslev: ”Jeg tror, at vi i større omfang vil se situationer, hvor man i mindre 

og mindre omfang vil bruge selskabets revisor til andre opgaver end revision. Man vil få en større 

grad af anvendelse af flere firmaer. Man bruger et firma til revision og så andre opgaver, specielt i 

de store virksomheder, så vil man få ydelserne leveret fra andre parter. Fordi så er man jo uden for 

de der uafhængighedsdrøftelser, og så fordi nogle af dem synes jo godt nok, det er bøvlet, at hver 

gang man skal have revisor til at lave noget, så skal man behandle det i revisionsudvalget eller give 

rammer til direktøren og CFO’en til, hvad for nogle ydelser der kan laves, og så skal man holde 

styr på 70% grænsen eller bede revisor om det, og sådan noget. Så nogle er blevet helt skræmte og 
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siger “’uuuhh’, så lader vi vær med at få lavet noget overhovedet”” (Bilag 9, spørgsmål 14). 

Tendensen præsenteret ovenfor synes at pege i retning af, at virksomhederne i fremtiden 

udelukkende får udført revision af deres revisionsfirma. Den skræmmende effekt eller det praktiske 

arbejde, der ligger i at få udført andre ydelser, synes at skabe en øget arbejdsbyrde for 

virksomhederne. Derfor vil det i fremtiden være nemmere at overlade andre ydelser end revision til 

andre virksomheder end ens revisionsfirma. Grunden til dette er, at virksomhederne slipper for 

uafhængighedsdrøftelser samt det arbejde der ligger i, at virksomhederne skal godkende hver eneste 

ydelse.  

Lovgivningen skal ydermere ses i lyset af, at ønsket har været at øge revisors uafhængighed. Anders 

Duedahl mener dog ikke, at denne regel øger den faktiske uafhængighed, men derimod resulterer 

den, i at revisor fremstår uafhængig: ” Næh, det er kun ‘in appearance’. Fordi hvis du kun laver 

‘audit-only’ så er der jo ikke noget uafhængigheds ‘issue’. Og det passer jo ikke. Fordi jeg har også 

nogle kunder, hvor vi kun laver audit og ikke udfører andet. Men hvis jeg nu har drukket mig fuld, 

rejst med direktøren eller ‘whatever’ man kan finde på af alle mulige ting, vil min mor så sige, at 

jeg er uafhængig. Nej, det vil hun sige, at jeg ikke er. Så sådan nogle regler er bare for dumme… 

Det løser ingen problemer. Det der løser… det har noget at gøre med, hvordan man fremstår som… 

og den ‘in-appearance’ og selvfølgelig også ’mindsettet’, det kan omverden ikke rigtig gøre noget 

ved, men den måde du fremstår på, det er der, hvor du skal se det” (Bilag 8, spørgsmål 18). Det 

fremgår helt tydeligt, at reguleringen i højere grad skaber et billede af, at revisor er uafhængig frem 

for at sikre, at revisor faktisk er uafhængig. Anders Duedahl argumenterer for, at selv hvis revisor 

fulgte ovenstående bestemmelse, så kan han sagtens være i en position, hvor han ikke er uafhængig. 

Lovgivningen synes derfor ifølge ham kun at bidrage til revisors fremtoning.   

Tilsynsmyndigheden 

Dette er dog ikke det billede, der præsenteres i Erhvervsstyrelsen, hvor Martin Samuelsen 

argumenterer for den positive effekt af, at revisionsudvalgene skal godkende andre ydelser end 

revision: ”Det her med når revisor gerne vil levere ekstra ydelser til en virksomhed… Det faktum at 

udvalget skal godkende disse ydelser, skulle det gerne gøre, at man spidser pinden en ekstra gang, 

og at man ikke ender i en situation, hvor uafhængigheden er overtrådt… så jeg tror det her 

overvågningselement fra udvalgets side, skulle gerne medvirke til at kvaliteten øges og at 

uafhængighedsbrud reduceres væsentligt, men igen, så er vi tilbage til det med kompetencerne, det 

kræver selvfølgelig, at udvalget besidder de kompetencer for at tage stilling til revisor. Det er 
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ligesom det der er alfa omega, kan man sige” (Bilag 12, spørgsmål 6). Han argumenter for at 

bestemmelsen og det faktum, at revisionsudvalgene skal godkende andre ydelser, kan skabe et 

overvågningselement, hvilket kan styrke revisors uafhængighed og opmærksomhed. Bestemmelsen 

er dog kun af værdi, såfremt revisionsudvalgene er i besiddelse af de nødvendige kompetencer, som 

det fremgår af ovenstående citat.      

3.3.2 Honorarbegrænsningen 

 

Teori 

Der er blandt revisionteoretikerne bred enighed om, at revisionshonoraret har en stor betydning i 

relation til revisors uafhængighed. Mautz og Sharaf (1993) argumenter for to forhold, der kan true 

revisors uafhængighed, når det gælder honoraret. Den første trussel er revisionshonorarets størrelse. 

Såfremt revisor modtager et væsentligt honorar for sine ydelser, kan dette skabe en finansiel 

afhængighed, hvilket kan kompromittere revisors uafhængighed. De præciserer ikke, hvornår 

honoraret er for stort, men mener dog, at det er en væsentlig trussel mod revisors uafhængighed. 

Den anden trussel vedrørende honoraret, som de præsenterer, skal ses i forhold til den økonomiske 

gevinst, der er ved andre ydelser end revision. De går ikke i detaljer med dette punkt, men 

problematiserer det forhold, der kan opstå ved, at revisor gør sig tilgængelig for ledelsen i 

virksomheden med henblik på at opnå en fortjeneste for andre ydelser.  

David Flint (1988) præsenterer yderligere trusler mod revisors uafhængighed, der kan opstå i 

relation til revisors honorar (Flint, 1988: 69). Han er enig i Mautz og Sharafs (1993) påstand om, at 

et stort honorar kan påvirke revisors uafhængighed. David Flint (1988) vender dog problemet på 

hovedet og argumenterer for, at et for lavt honorar ligeledes kan have betydning for revisionen. 

Hans argument er, at et for lavt honorar vil påvirke revisors undersøgelses- og rapporteringsfrihed, 

som han mener, er en trussel for revisors uafhængighed. Det lave honorar vil i sig selv ikke påvirke 

uafhængigheden, men vil skabe et forhold, som er begrænset undersøgelses- og rapporteringsfrihed, 

der i sidste ende er en trussel mod revisors uafhængighed og derfor kan have væsentlig betydning.  

Tom Lee (1993) argumenterer for, at revisionshonorarets størrelse kan være en trussel for revisors 

uafhængighed. Han er enig med de øvrige teoretikere om, at et stort honorar vil skabe en finansiel 

afhængighed som i høj grad vil true revisors uafhængighed.  
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Lovgivning 

Teoretikernes enighed om at revisionshonoraret er en væsentlig trussel mod revisors uafhængighed 

kan genkendes i lovgivningen i dag, hvor der efter art. 4 stk. 3 i forordningen er en 15% 

begrænsning, hvilket betyder, at revisionshonoraret fra samme kunde ikke må overstige 15% af 

revisionsvirksomhedens samlede omsætning. Det er yderligere tilføjet i revisorlovens §26, at 

revisor ikke må påtage sig erklæringsopgaver, hvor revisionshonoraret overstiger, hvad der anses 

for rimeligt. Ydermere har de nye regler medført en 70% begrænsning på honoraret for andre 

ydelser end revision (Forordningen, art. 4 stk. 2). Dette betyder, at revisionsvirksomheden ikke må 

modtage et honorar for andre ydelser, der overstiger 70% af det gennemsnitlige revisionshonorar 

for de seneste tre år. Tanken bag disse to honorarbegrænsninger er implementeret som et led i 

sikring af revisors uafhængighed.  

Det er som præsenteret ovenfor blevet implementeret i (RL §31, stk. 3, nr. 5), at revisionsudvalget 

som led i monitoreringen af revisors uafhængighed skal overvåge og sikre, at revisor ikke 

overskrider 70% og 15% begrænsningen. Denne opgave skal ses i forlængelse af ovenstående 

opgave, hvor det fremgår, at revisionsudvalget skal godkende andre ydelser end revision.  

Ovenstående regulering skal ses i relation til truslen om egeninteresse og egenkontrol 

implementeret i de etiske regler samt BEK. §2, nr. 2 og 3, hvor det fremgår, at revisor ikke må have 

økonomisk interesse i virksomheden herunder finansiel afhængighed, som også er implementeret i 

RL §24, stk. 2 og 3.  

Revisionsudvalget i praksis  

De nye regler gælder for regnskabsåret 2017 og som et led i analysen af de 40 børsnoterede 

virksomheder, er har vi undersøgt, hvor mange der overskred begrænsningen i 2016 herunder, om 

dette har ændret sig i 2017: 

           (Figur 6) 
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Som det fremgår af ovenstående model var der i 2016 27,5% af de analyserede selskaber, der 

overskred 70% begrænsningen. For regnskabsåret 2017 er der ikke særlig store ændringer til disse 

tal, som det fremgår af følgende model:  

            (Figur 7) 

Efter implementeringen af de nye regler kan det ses, at tallet for virksomheder der overskrider 70% 

begrænsningen er 25%, hvilket vil sige, at der har været fald på 2,5%. Det skal dog understreges, at 

der først er brud på reglen, hvis virksomhederne overskrider 70% begrænsningen i tre på hinanden 

følgende år med 2017 som første regnskabsår, hvor reglen gælder. Derfor er ovenstående ikke et 

brud på reglen. Formålet med analysen har været at påvise den generelle tendens og at undersøge 

om, der kunne ses ændringer i første regnskabsår, hvor de nye regler gælder. Selvom modellerne 

viser meget begrænsede ændringer, så har virksomhederne nogle år til at ændre deres procedure for 

indhentelse af andre ydelser end revision, og som det fremgår i ovenstående afsnit, synes tendensen 

at gå imod, at flere og flere virksomheder i fremtiden udelukkende bruger revisionsfirmaet til 

revision.  

 

Ekstern revisor 

I praksis synes der at være delte meninger til, hvorvidt 70% begrænsningen kan styrke revisors 

uafhængighed. Anders Duedahl argumenterer for, at det måske kan have en betydning for små 

virksomheder, men at det som udgangspunkt ikke bidrager med noget til de store revisionshuse: 

”Og det kan godt være, at hvis du sidder, som partner i et lille revisionsfirma, og du kan se, at du 

har to tredjedele af omsætningen på ’non-audit’, også har du en tredjedel på ’audit’, at du måske 

kan lade dig påvirke på din uafhængighed fordi, der er rigtig meget forretning, der falder væk, hvis 

de vælger en anden. Jeg har bare aldrig før oplevet i huset, at nogle af vores kollegaer eller mig 
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selv i huset, har været under indflydelse af “at nu skal vi passe på her, fordi skatteafdelingen har en 

stor opgave”. Jeg har før haft en kunde, hvor vi måske havde 10 eller 15 millioner i andre ydelser, 

også havde vi tre eller to og en halv i revisionshonorar. Det vil man jo med dagens øjne sige: “det 

er jo helt skævt”… Det har aldrig påvirket min uafhængighed. Ikke et splitsekund... Og det har det 

ikke, fordi jeg er jo ligeglad med om en eller anden skattepartner tjener eller taber” (Bilag 8, 

spørgsmål 16). Selvom Anders Duedahl argumenterer for, at det kan have en betydning for mindre 

virksomheder, hvor store dele af omsætningen stammer fra andre ydelser, så mener han ikke, at det 

nødvendigvis har betydning i det store revisionshuse. Han præsenterer et eksempel på en tidligere 

kunde, hvor honoraret for andre ydelser har været langt større end revisionshonoraret, men mener 

ikke, at dette påvirker hans uafhængighed. 

Et forhold som lovgiver ikke har taget stilling til ved implementeringen af 70% begrænsningen er, 

at det ofte er andre medarbejdere end revisor, der udfører andre ydelser. Derfor har reglen ikke 

nødvendigvis den store betydning for revisors faktiske uafhængighed: “Og rigtig mange af de 

opgaver som vi løser for de der virksomheder, det er jo nogen, der er ‘seperat staffing’ det vil sige, 

nogen fra vores ‘advisory’ eller ‘Skat’, eller andre specialistfunktioner. Det er jo ikke revisor, der 

løser dem. Og i min bog, så er uafhængighed i sidste ende, så er det noget, der foregår hernede i 

maven... hos ham der sætter pennen på papiret, det er sgu ‘in-mind’, at du skal være uafhængig” 

(Bilag 8, spørgsmål 8). Anders Duedahl er af den overbevisning, at reglen ikke styrker revisors 

uafhængighed. For det første mener han, at uafhængigheden i høj grad er en sindstilstand. Derfor vil 

denne regel ikke nødvendigvis øge revisors uafhængighed, når det gælder de store revisionshuse. 

For det andet argumenterer han for, at revisors uafhængighed ikke påvirkes, fordi det ofte ikke er 

revisor selv, som yder andre ydelser end revision. I praksis vil det for de store revisionshuse ofte 

være eksperter med kompetencer inden for det efterspurgte områder, der udfører andre ydelser end 

revision.  

 

Per Gunslev er i et vist omfang enig med Anders Duedahl og stiller ironisk spørgsmålstegn til, 

hvorfor begrænsningen netop er endt på 70%: “Jamen det er jo igen en regel, som er en eller anden 

matematisk… Altså hvorfor skal det lige være 70, kunne det være 60 eller 80 eller 83,7 ikke? Man 

bliver jo ikke mere uafhængig fordi, det er 70 og ikke noget andet, men det er jo klart, at man skal 

nok ikke have alt sit honorar ind på andre opgaver end revision, så er risikoen jo, at man ikke har 

fokus nok på revision og ikke kerer sig nok om revisionen”. (Bilag 9, spørgsmål 17). Han mener 

ikke, at der er nogen logisk forklaring på, hvorfor lovgiver har besluttet, at begrænsningen skal 
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være på 70%. Derudover argumenterer han for, at det er fornuftigt, at hele ens honorarer ikke skal 

være betaling for andre ydelser end revision. Han frygter, dette kan have en den konsekvens, at 

revisor ikke længere vil fokusere på revisionen.  

 

En anden problemstilling præsenteret af Anders Duedahl er den problemstilling, der opstår, når 

revisor presses på honorar: “Der hvor man kan sige, at det har knap så god effekt det er, at nogle 

revisionsudvalg har fået den opfattelse af, at det egentligt bare handler om at presse revisor i 

honorar. Det er det, der er deres primære opgave. Større selvmål kan man jo ikke lave. Hvis man 

kigger på revisionsudvalgets ansvar, så er det vigtigt, at alle problemstillinger er kommet op til 

dem.” (Bilag 8, spørgsmål 2). Han argumenterer for, at en række revisionsudvalg har misforstået 

deres opgave og ser det som deres mål at presse revisors honorar. Dette er er ikke formålet med 

revisionsudvalget, og Anders Duedahl mener, at revisionsudvalgets ansvar er, at de får præsenteret 

relevante problemstillinger således, at de kan forholde sig til dem. 

 

Anders Duedahl uddyber yderligere konsekvenserne af at revisor presses på honorar: “Du har jo 

den risiko, hvis revisor er for presset på honorar, så er fristelsen til at hoppe over meget 

sandsynlig, og sige det der, det så jeg ikke. For hvis jeg begynder, at grave i det så ved jeg, at jeg 

brænder 20 timer mere af, som jeg ikke har. Så jeg kører videre og er ‘happy’ med det jeg har fået 

som revisionsbevis. Det er jo det, der er risikoen.” (Bilag 8, spørgsmål 3). Han argumenterer for 

den problemstilling, der opstår når revisor presses på honorar. Dette er et stort problem for revisor 

fordi, risikoen bliver, at revisor er tvunget til at arbejde under pres for at kunne udføre sit arbejde 

inden for det honorar, der gives. Betydningen af dette kan være, at revisor dermed ikke udføre en 

grundig revision, og dermed ikke undersøger forhold, som han normalt ville undersøge, hvis han 

blev betalt et tilstrækkeligt honorar.  

 

Tilsynsmyndighed 

Hos tilsynsmyndighederne mener de, at 70% begrænsningen øger revisors uafhængighed, da et stort 

honorar for andre ydelser vil skabe en økonomisk afhængighed: “Ved at revisionsudvalget sikrer, at 

revisor ikke får, dels den økonomiske afhængighed af, at du har en kunde hvor du får mange penge 

på ikke revisionsydelser. Så kunne man jo godt mistænke, at man måske var lidt mere lempelig med 

at afgive nogle kradsede bemærkninger, fordi man nødigt vil miste kunden. Man vil jo gerne 

genvælges. Fordi der er også mere end bare revisionshonorar på spil, der er også de ekstra 
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honorar kroner i spil” (Bilag 11, spørgsmål 19). Pernille Dalby argumenterer for, at et stort honorar 

for andre ydelser end revision kan give revisor incitament til at være tilbageholdende med sine 

bemærkninger af frygt for ikke at blive genvalgt. Modtager revisor et stort honorar for andre ydelser 

end revision, vil den økonomiske fortjeneste, der går tabt være af større betydning grundet 

honoraret for andre ydelser. Dette synes problematisk, og derfor bør der være regler, som regulerer 

dette.  

 

Ovenstående billede synes genkendeligt hos Erhvervsstyrelsen, hvor Martin Samuelsen dog 

argumenterer for, at revisor ikke nødvendigvis bliver afhængig, hvis han modtager et honorar for 

andre ydelser, der er større end revisionshonoraret, men at det har en stor betydning for den måde, 

revisor fremstår: “Personligt har jeg ikke nødvendigvis siddet og tænkt, at revisor jo på ingen måde 

ikke er uafhængig, men når en regnskabsbruger sidder og bladrer i regnskabet og læser noten for 

revisionshonoraret og kan se, at han har modtaget 100 i revisionshonorar, men modtaget 900 i 

ekstra rådgivning, så kan brugere blive bekymrede for om den pågældende revisor er uafhængig, 

og det er jo noget med fremtoning, og der mener jeg egentligt, at der er større risici i 

fremtoningsdelen end, der er i den mentale del” (Bilag 12, spørgsmål 8). Martin Samuelsen 

argumenterer for, at det kan have en væsentlig betydning for regnskabsbrugere, hvis honoraret for 

andre ydelser er væsentligt større end revisionshonoraret, og at truslen derfor i højere grad vedrører 

om revisor fremstår uafhængig.  

 

3.3.3 Vurdering 

Teoretikerne præsenterede for mange år siden de trusler, der eksisterede i relation til andre ydelser 

end revision. De mente blandt andet, at det kunne skabe en egeninteresse samt, at der kunne opstå 

en finansiel interesse, som har fundet vej til lovgivningen, hvor disse trusler fremstår af de etiske 

regler, revisorloven samt bekendtgørelsen. Ydermere fremgår der en række forbudte ydelser af 

forordningen, ligesom det er blevet implementeret i revisorloven, at revisionsudvalget skal 

godkende andre ydelser end revision. Praksis præsenterer delte meninger i forhold til resultatet af 

reguleringen for godkendelse af andre ydelser. Mens tilsynsmyndigheden mener, at blot det faktum 

at denne regel eksisterer, er med til at skabe et overvågningselement, som har en positiv effekt, så 

synes andre interessenter, at reglen har et andet resultat. Det generelle billede er, at virksomhederne 

i fremtiden vil være bange for at bruge revisor til andet end revision. Derfor vil flere og flere 

virksomheder indhente ydelser fra andre virksomheder. Dette har en stor betydning for både de 
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reviderede virksomheder samt revisionshusene. Hvis denne tendens fortsætter, vil dette betyde, at 

de reviderede virksomheder mister noget i den forstand, at deres revisionsvirksomheder kender dem 

i forvejen. Derudover opbygges der professionelle relationer under en revision. Hvis 

virksomhederne i fremtiden skal indhente ydelser fra andre revisionsfirmaer, så vil de skulle skabe 

disse relationer på ny. Dette vil betyde at nye revisionsfirmaer skal bruge tid på at lære kunden at 

kende, hvilket medfører øgede omkostninger. For revisionshusene vil dette være et stort tab, da en 

væsentlig del af deres omsætning stammer fra andre ydelser end revision.  

Reglen bidrager til revisors fremtoning frem for at bidrage til revisors faktiske uafhængighed. 

Reglen får revisor til at fremstå mere uafhængig udadtil, men hvorvidt det egentlig øger revisors 

faktiske uafhængighed synes tvivlsomt.  

I forlængelse af ovenstående er der blevet implementeret en 70% begrænsning i loven, ligesom der 

gælder en 15% begrænsning. 15% begrænsningen vedrører revisionshonoraret og betyder, at en 

revisionsvirksomhed ikke må modtage et honorar, der er overstiger 15% af dens samlede 

omsætning. Hvorfor grænsen netop er sat ved 15%, findes der ikke nogen yderligere forklaring på. 

Det synes at være en selvfølge, at honoraret fra samme kunde ikke kan være så stort, at det skaber 

en finansiel afhængighed, som teoretikerne argumenterede for.  

I relation til honorar er der, som præsenteret ovenfor indsat en 70% begrænsning på honoraret fra 

andre ydelser end revision. Dette skal ses i forlængelse af reglen om godkendelse af andre ydelser, 

og det er en opgave, som revisionsudvalget skal varetage, da det er pålagt dem at monitorere 

revisors uafhængighed. Vi stiller os undrende over for denne begrænsning, da der er ikke synes at 

være præsenteret et logisk argument for, hvorfor lovgiver har besluttet, at grænsen skal være 70%. 

Denne begrænsning synes ikke nødvendigvis at styrke revisors faktiske uafhængighed, da både 

eksterne revisorer og tilsynsmyndigheden mener, at revisor sagtens kan forblive uafhængig, selvom 

han overskrider denne grænse. Der er i ovenstående analyse blevet præsenteret et eksempel på en 

revisionsvirksomhed, der har haft et langt større honorar for andre ydelser end for revisionen, men 

at det ikke har påvirket revisors uafhængighed.  

De to ovenstående regler synes dog ikke nødvendigvis at kunne sikre revisors faktiske 

uafhængighed taget i betragtning, at det ofte er andre ansatte i revisionshusene end revisor selv, der 

udfører andre ydelser end revision. Derfor har revisor ikke nødvendigvis en interesse i den 

reviderede virksomhed. Ydermere kan der argumenteres for, at de store revisionshuse såsom Big 

Four er så store, at der ikke opstår finansiel afhængighed. Det er derfor af mindre betydning, hvis 

disse får et højt honorar for andre ydelser end revision.  
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Alt i alt vurderes det, at reglerne om godkendelse af andre ydelser samt 70% begrænsningen er et 

element fra lovgivers side, der skal skabe et billede af en uafhængig revisor. I de store revisionshuse 

hvor det ofte er andre medarbejdere end revisor selv, der udfører andre ydelser, savnes der et logisk 

argument for, hvordan denne regel skal øge revisors uafhængighed. Vi undrer os over, hvorfor 

lovgiver ikke helt vælger at forbyde andre ydelser end revision. Det vurderes, at der ikke findes et 

logisk argument for, hvorfor en række ydelser er tilladte, mens andre ydelser ikke er tilladte eller 

skal godkendes. Hvis truslen er, at der kan opstå en finansiel eller økonomisk afhængighed for 

revisor ved andre ydelser end revision, vurderes det, at dette vil være tilfældet i alle andre ydelser 

end revision.  

 

3.4 Tvungen partner/firmarotation  

Teori 

I slutningen af 80’erne argumenterede David Flint (1988) for, at der burde være bestemte regler for 

udvælgelse af revisor. Han mente, at det var en klar trussel, hvis ledelsen var en del af denne 

proces. Derfor argumenterede han for, at dem der skulle vælge revisor ikke måtte have en interesse 

i at påvirke revisors arbejde.  

Tom Lee (1993) forholder sig ikke til dette, men præsenterer i stedet i starten af 90’erne et forslag 

om firmarotation, da han mente, at der ved længerevarende revisioner ville opstå en trussel mod 

revisors uafhængighed. Han argumenterede for, at revisor ved en længerevarende revision ville 

opbygge en relation til den reviderede virksomhed, og der ville dermed eksistere en klar trussel mod 

revisors uafhængighed. Han problematiserede især forholdet ved store revisioner, hvor revisor 

brugte rigtig mange timer ude hos kunden, hvilket kunne give anledning til, at revisor i en vis 

forstand indgik i virksomheden. Selvom han præsenterer idéen om firmarotation, så specificerer han 

ikke, hvornår virksomhederne i så fald bør skifte revisionsfirma.  

 

Lovgivning 

Begge ovennævnte teoretikeres tanker har fundet vej til lovgivningen i dag, hvor revisor bliver valgt 

på generalforsamlingen, mens der ligeledes er indført regler om firmarotation (Forordningen, art. 16 

& 17). Rotationsreglerne er implementeret med henblik på, at sikre revisors uafhængighed, og det 

er i dag revisionsudvalgene, der skal stå for indstilling af revisor herunder som led i tvungen 

rotation (RL §31 stk. 3 nr. 6). Yderligere stiller forordningen krav til, at revisionsudvalget også 

tager stilling til de situationer, hvor klienten ønsker at forlænge opgavens varighed med nuværende 
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revisor (Forordningen, art. 17 stk. 5). Reglerne skal forhindre, at der eksempelvis opstår tætte 

relationer mellem revisor og klienten (IESBA, 2014: 25). Såfremt der eksisterer nære personlige 

herunder familiære forhold efter BEK. §2 nr. 6, kan der ikke implementeres 

sikkerhedsforanstaltninger, der kan reducere truslen til et acceptabelt niveau medmindre revisor 

ikke har eller burde have indset truslen (BEK. §3). Det fremgår dog af revisorlovens §24, stk. 3, at 

revisor kan indarbejde sikkerhedsforanstaltninger, hvis ovenstående trussel ikke er af sådan en grad, 

at den bringer revisor eller revisionsvirksomhedens uafhængighed i fare efter implementeringen af 

disse. Der findes ikke i loven nærmere regler i forhold til, hvordan revisionsudvalget skal forholde 

sig til eventuelle trusler mod revisors uafhængighed eftersom, at revisors uafhængighed er hans eget 

ansvar i sidste ende. Revisor skal som præsenteres ovenfor have en principbaseret tilgang til trusler, 

hvor han skal identificere trusler, vurdere truslen, og indarbejde sikkerhedsforanstaltninger. 

Baggrunden for denne tilgang er, at der hverken i loven eller vejledninger eksisterer en oplistning af 

samtlige trusler, og derfor skal revisor vurdere hvert forhold enkeltvis (IESBA, 2014: 49).  

 

Revisionsudvalgets praksis  

Reglerne synes at have en virkning, hvor de eksempelvis i Parken Sport & Entertainment har 

udarbejdet en fast procedure for nyvalg og genvalg af revisor: “Det har vi. Det står også i vores 

kommissorium egentlig ret detaljeret. Jeg er ikke sikker på, at det er skrevet 100 % perfekt, men her 

er der så en tekst om genvalg og nyvalg og ved nyvalg anvendes følgende procedure, og så er det 

hele skrevet ind, og det har vi tænkt os at rette lidt i” (Bilag 7, spørgsmål 23). Det er dog ikke 

nødvendigvis de nye regler, der har resulteret i, at virksomhederne har udarbejdet procedure for 

valg af revisor, som det fremgår af interviewet med Torben Nielsen: “Ja, det har vi faktisk prøvet. 

Vi har jo haft revision i udbud for 3 år siden. Og der laver vi så et papir, som vi diskuterer også i 

revisionsudvalget for processen omkring hvilke krav der stilles og indbyder fem, som vi havde 

samtaler med. De giver deres præsentation og vi diskuterer det internt, og når frem til en holdning 

dels i forhold til kvalitet.” (Bilag 10, spørgsmål 18). Det fremgår af citatet, at Tryg for tre år siden 

inden implementeringen af de nye regler havde revisionen i udbud, og at de allerede der havde en 

procedure for, hvordan dette skulle forløbe. Dog uddyber Torben Nielsen fordelen ved de nye 

regler: “Men jeg synes det nye regelsæt er uden tvivl blevet godt fordi, tidligere har der været en vis 

holdning fra formanden i selskabet, om han eller hun også vil have en indflydelse på, hvem man 

vælger som ekstern revisor... Det har jeg selv bemærket. Men nu er det jo præciseret, at 

revisionsudvalget skal komme med en indstilling om revision og udpegelse af revisor heraf. Og de 
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skal også bekræfte, at de ikke har været påvirket af tredjepart i det valg” (Bilag 10, spørgsmål 18). 

Det fremhæves, at fordelen ved de nye regler er, at det i højere grad er op til revisionsudvalget, 

hvem der skal indstilles som revisor, og at dette skal ske uden påvirkning af tredjepart, hvilket 

betyder, at bestyrelsesformanden eksempelvis ikke kan påvirke valget i samme omfang som 

tidligere. 

 

Ekstern revisor  

Som præsenteret ovenfor er der en fordel i, at revisionsudvalget nu skal stå for indstilling af revisor 

således, at bestyrelsesformanden i så fald ikke på samme måde kan påvirke valget af revisor. Per 

Gunslev præsenterer i forlængelse heraf et andet argument for, hvorfor reglerne om partnerrotation 

er en fordel for revisionen: “Vi har haft partnerrotationsregler i mange år, hvor man mindst hvert 

7. år får en ny partner, eller en ny underskrivende revisor til at være ansvarlig for revisionen. Det 

har da haft et løft af kvaliteten, det tror jeg sådan set har været en god idé. Fordi så har man fået 

nye folk til at se på sagen, behandlet tingene, og fået den dynamik, der normalt skulle til. Men det er 

jo ikke uafhængigheden, men det er jo mere, at man får kvaliteten øget fordi man har fokus på det, 

og man ikke falder i søvn eller bliver sløv på det” (Bilag 9, spørgsmål 16). Per Gunslev påpeger her 

fordelen ved reglerne om partnerrotation, der allerede eksisterede og argumenterer for, at dette kan 

løfte revisionskvaliteten. Han understreger dog, at det ikke styrker uafhængigheden fordi, mange af 

de ledende medarbejdere i den reviderede virksomhed er blevet udskiftet. Han uddyber yderligere, 

at de nye regler ikke nødvendigvis forbedrer noget, fordi der i forvejen eksisterede regler om 

partnerrotation: “Personligt tror jeg det ikke. Altså det er jo noget der kommet lovgivningsmæssigt. 

Og du kan prøve at tænke og sige, jamen hvordan i himlen skulle uafhængigheden blive større af, at 

man skifter revisor hvert 20. år? Prøv at tænk 20 år frem i tiden. Eller 20 år tilbage, det kan jeg jo 

gøre. Og sige jamen er hele porteføljen man har behandlet ikke skiftet ud? Altså fordi man lige 

pludselig efter 20 år, så er du afhængig, altså det er jo sådan en brik af raseri fra lovgivers side, 

fordi så har man statueret...” (Bilag 9, spørgsmål 15). Per Gunslev påpeger, at de nye regler om 

firmarotation ikke har noget med uafhængighed at gøre, men at det derimod er et tiltag fra lovgivers 

side, der skal vise, at lovgiver tager handling. Der er intet, der indikerer, at revisors uafhængighed 

skulle øges af, at virksomheden skiftede revisionsvirksomhed. Argumentet for dette er, at der for 

det første i forvejen eksisterede regler om, at den underskrivende eller ansvarlige partner roterede 

efter syv år, og for det andet så vil en stor del af virksomhedens samt revisionsvirksomhedens 

ledende medarbejdere være skiftet ud inden for perioden på 24 år.  
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Tilsynsmyndighed 

Revisionsudvalgets begejstring for de nye rotationsregler synes at kunne genkendes hos 

tilsynsmyndighederne: “Jeg tror, det er godt, at der kommer andre firmaer på. Og jeg tror, det er 

godt, at der er lidt mere gang i markedet. Altså du har jo allerede et marked med få aktører i, hvis 

du kigger på de store. Og hvis ikke du havde ekstern rotation, så tror jeg det kunne have været 

endnu værre. Der var et eksempel på en engelsk bank, der havde det samme revisionsfirma i 

hundrede år, som netop blev fremhævet under behandling af lovregulering i EU (Bilag 11, 

spørgsmål 24). Pernille Dalby kan godt se fordelen i, at der er regler om rotation og argumenterer 

yderligere for, at det er godt for revisionsmarkedet, hvor der i forvejen er meget få, men store 

aktører. Dette synspunkt understøttes af Martin Samuelsen, der er enig i, at der er et 

forretningsmæssigt perspektiv ved denne regulering: “Jo, det vil være en vej frem, men jeg tror det 

stærkeste er jo at skifte hele firmaet ud. Men jeg tror også at man kan opnå høj effekt ved alene at 

skifte teamet eller partnere. Men det ultimative er at skifte firmaet. Jeg tror dog at noget af det skal 

man se som et forretningsmæssigt... Noget med at prøve at åbne op for et marked” (Bilag 12, 

spørgsmål 17). Pernille Dalby problematiserer yderligere en af de problemstillinger, der kan opstå 

ved at være for lang tid på samme kunde: “Ja, men ligger der ikke et sted et pres på dig, som 

underskrivende revisor, at i har haft dem i hundrede år for så at miste dem? Du var den, der 

mistede dem. Jeg tror, det vil gøre, at du vil tøve en ekstra gang, den dag du skal tage et forbehold. 

Og sådan må det ikke være” (Bilag 11, spørgsmål 25). Hun argumenterer således for, at der som 

resultat af at have en bestemt kunde i lang tid kan opstå et stort pres på den revisor, som overtager 

revisionen, da han vil være bange for at miste kunden efter et langt samarbejde.  

 

Martin Samuelsen er enig og argumenterer for konsekvensen af at have haft samme 

revisionsvirksomhed i mange år samt den positive effekt, de nye regler kan have: “Jo det er en 

måde at se det på, andre vil kunne sige, at jo længere tid du har haft revisionsvirksomheden jo mere 

i dvale går du, og jo mindre kritisk kan du blive, fordi det bare at tage filen fra sidste år og starte 

forfra... Også køre los, også gøre det samme året efter... Så det her med at få nogle friske øjne på, 

det er ikke så skidt” (Bilag 12, spørgsmål 16). Han argumenterer for, at revisor ved at have været i 

en virksomhed i mange år på den ene side opnår et godt kendskab til virksomheden, som han 

mener, er helt grundlæggende for revisors arbejde. Han problematiserer dog det forhold, at der er en 

risiko for, at revisor går i en form for dvale og genbruger filen fra sidste år uden de store 
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forandringer. Han underbygger yderligere sin påstand med, at der ved revisorskift bliver rettet 

mange fejl i regnskaberne: “Omvendt så viser historikken også bare, at når der kommer nye øjne på 

tingene som overtager kunden, så kan der har været nogle ting, som eksisterende revisor har 

overset... Der ligger mange regnskaber i Cvr.dk, hvor der har været rettet i de fundamentale fejl, 

hvor der har været revisorskift” (Bilag 12, spørgsmål 16). 

 

3.4.1 Vurdering 

Tom Lee (1993) præsenterede idéen om rotation i starten af 90’erne, og som det fremgår af 

ovenstående har nogle af disse tanker fundet frem til loven i dag. Resultatet af lovgivningerne har 

været, at virksomhederne har været tvunget til at forholde sig til dette. Revisionsudvalgene der nu 

står til at skulle indstille revisor kan se en fordel i det, da de på den måde kan indstille revisor uden 

indblanding fra andre. Praksis synes at give et billede af, at der er bred enighed om, at regler om 

rotation i sig selv er en god idé. Der er dog forskellige meninger til, hvordan det skal bidrage til 

revisors arbejde. Der synes at være argumenter for, at reglerne både kan bidrage til en øget 

revisionskvalitet, ligesom de kan bidrage til en styrkelse af uafhængigheden. Det findes dog 

tvivlsomt, at det skulle kunne øge revisors uafhængighed. Argumentet præsenteret fra 

Finanstilsynet har været, at hvis en virksomhed har haft en revisor i lang tid, så vil den revisor, der 

overtager revisionen være påvirket på sin uafhængighed, fordi han ikke vil være den, som mister 

kunden. Der synes dog at være et problem med denne argumentation. Hvis vi antager, at dette 

argument er gyldigt, så vil revisor aldrig kunne være uafhængig, fordi revisor vil frygte at miste 

kunden uagtet om revisionsvirksomheden har haft den i lang tid, i hvert fald når det gælder store 

kunder.  

 

Derudover har der i forvejen været regler, hvori det er bestemt, at den underskrivende partner skal 

rotere efter syv år. I forlængelse af dette vil der formentlig have været udskiftning af ledende 

medarbejdere i virksomheden i løbet af de syv år. Derfor synes argumentet om, at det skulle øge 

revisors uafhængighed at mangle substans.  

Yderligere argumenteres der for, at reglen kan bidrage til en styrkelse af revisionskvaliteten. Det 

kan her diskuteres, hvorvidt det faktisk bidrager til en øget revisionskvalitet. Argumentet har været, 

at når der kommer nogle friske øjne på, så vil den nye revisor muligvis kunne opdage fejl, som 

tidligere revisor ikke har opdaget fordi, han har været i en form for dvale efter at have været revisor 

for samme virksomhed i så mange år. Dette synes, at være et gyldigt argument for hvorfor lovgiver 
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ønsker rotation af de medarbejdere, der reviderer virksomheden. Der synes dog ikke at være noget 

logisk argument for, hvorfor hele revisionsvirksomheden skal rotere. Derudover stiller vi os 

undrende overfor, hvorfor virksomheder maksimalt kan have revisor i 24 år. Hvis ovenstående 

argument er, at revisor kan stirre sig blind på en revision, hvis han har været der for længe, så vil 

dette scenarie allerede gøre sig gældende efter et par år. Der præsenteres ikke noget logisk 

argument for, hvorfor fristen netop er 24 år. Der kan dog argumenteres for, at der har været et ønske 

fra lovgivers side om at gøre noget ved markedet.   

Der synes samlet set at være et godt logisk argument for, at der indenfor en bestemt årrække 

udskiftes ledende medarbejdere fra revisionsvirksomheden for at bibeholde en høj revisionskvalitet, 

som tilfældet har været med de eksisterende regler om partnerrotation. De nye regler om 

firmarotation synes dog ikke at have positiv virkning hverken for revisors faktiske uafhængighed 

eller for revisionskvaliteten. Det skal dog understreges, at de nye regler om firmarotation kan have 

en positiv effekt på revisors fremtoning.   

 

3.5 Uafhængighed  

3.5.1 Teori og regulering  

Som det blev præsenteret i kapitel to findes der en række teorier, love og regler som forsøger at 

definere, hvad uafhængighed er, hvilke trusler der eksisterer samt hvilke sikkerhedsforanstaltninger, 

der kan tages i relation hertil. Helt overordnet set er der bred enighed blandt teoretikerne om, at 

uafhængighed består af to forhold heraf revisors fremtoning og revisors sindstilstand. Revisors 

sindstilstand bygger på personlige egenskaber og vedrører situationer, hvor det er afgørende, at 

revisor eksempelvis har styrken og integritet til at modstå pres samt at afstå fra opgaver, der kan 

kompromittere hans uafhængighed. Denne del af uafhængigheden er speciel, da det er baseret på 

revisors personlighed og dermed ikke kan måles (Flint, 1988: 64).  

Revisors fremtoning derimod beskriver teoretikerne, som den måde revisor fremstår på overfor 

omverden. Teoretikernes argument for vigtigheden af denne del af uafhængigheden er, at værdien 

af revisor er baseret på tillid fra omverden. Fremstår revisor ikke uafhængig, vil resultatet være, at 

omverden ikke har tillid til revisors arbejde, hvilket i sidste ende vil gøre revisors arbejde værdiløst 

(Lee, 1993: 104f).  

Teoretikerne præsenterer en række trusler mod revisors uafhængighed, herunder finansiel 

afhængighed, advokering, andre ydelser, revisionshonorar og personlige interesser. Derudover 
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præsenterer teorien en række forslag til, hvordan lovgiver og revisor skal imødekomme disse trusler 

for at sikre revisors uafhængighed (Mautz & Sharaf, 1993: 254). 

I ovenstående kapitel er der blevet præsenteret en række regler, love og andre relevante retskilder, 

hvoraf det fremgår, at mange af disse regler og anbefalinger er i overensstemmelse med 

teoretikernes tanker. IESBA (2014) definerer, på linje med teoretikerne, uafhængighed som 

uafhængighed i opfattelse og uafhængighed i fremtoning. Ydermere har de udarbejdet fem 

grundlæggende principper i forhold til revisors arbejde, hvoraf objektivitet og integritet er 

væsentligste i relation til revisors uafhængighed. Behovet for en uafhængig revisor skal i 

forlængelse af ovenstående ses i lyset af, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant efter RL 

§16. Revisor skal ved udfyldelse af sin rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant udføre sit 

arbejde ved brug af “god revisorskik”, som fremgår af RL §16, stk. 1. Det indgår heri, at revisor 

skal overholde alle fem grundlæggende principper. 

Bekendtgørelsen samt revisorloven præsenterer en række trusler, der i høj grad er identiske til de 

trusler revisionsteoretikerne præsenterede herunder egeninteresse, advokering, selvrevision, nære 

personlige relationer og intimidering. Som led i revisors stillingtagen til trusler vedrørende hans 

uafhængighed, skal de anvende den principbaserede tilgang (IESBA, 2014: 49).  

 

3.5.2 Revisionsudvalg og revisors uafhængighed 

Der synes at være en generel enighed blandt teoretikere, lovgivningen og lignende vedrørende 

eksisterende trusler og sikkerhedsforanstaltninger, ligesom der synes at være enighed om, at 

revisors uafhængighed er baseret på fremtoning og sindstilstand. Dette skal ses i relation til 

hvorledes revisionsudvalget kan være med til at kontrollere og overvåge revisors uafhængighed. 

Efter implementeringen af de nye regler er revisors uafhængighed noget, som revisionsudvalgene 

bliver nødt til at forholde sig til, hvilket kan ses i praksis: “Det gør vi jo ved… i det her tilfælde, så 

er den ene af de revisorer, der er, ham har jeg været revisor med i 15 år hos AP Møller, så ham 

kender jeg ud og ind, og har også haft andre klienter sammen med ham. Den anden revisor er en, 

jeg ikke har kendt tidligere, men som jeg nu har haft lejlighed til at arbejde sammen med, og han er 

helt bestemt uafhængig. Nu er det første år de er inde, så de er ikke rigtig nået at ‘gå i seng med’ de 

der fyre endnu vel, men hvis jeg fik indtryk af, at de ikke var uafhængige, så ville jeg gøre anskrig, 

for det ønsker vi simpelthen ikke. Også af hensyn til, og det skal man også forstå, det rammer også 

os selv, hvis der er et eller andet, der går galt.” (Bilag 7, spørgsmål 18). Hos Parken Sport & 

Entertainment forholder de sig til dette og forklarer, at hvis de fik indtrykket af, at revisor ikke var 
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uafhængig, så ville det få konsekvenser med det samme, da der påhviler revisionsudvalget et 

ansvar.  

 

Parken Sport & Entertainment er ikke alene, og dette forhold er også noget, de forholder sig til hos 

Tryg: “Men det er klart en af vores forpligtelser, det er jo at sikre, at revisor er uafhængig, og der 

kan man sige, at det første man kan gøre er selvfølgelige at sige, hvad mener revisor selv? Har han 

selv en holdning til det? og har man... nu har jeg blandt andet fra Deloitte fået en orientering om 

deres processer ‘in-house’. De opgaver der bliver påtaget fra Deloittes side bliver kørt i deres 

system. Og jeg har sådan set et indtryk af, at det er samme måde, at man i de store revisionshuse 

har en speciel funktion, som skal vurdere det her. Men det er jo ikke i sig selv nok. Vi skal jo også 

selv forholde os til det. Nu kommer jo de objektive regler udover, at der er en subjektiv vurdering af 

det. Det er primært formanden, men også udvalget bredt, når vi har en samlet oversigt, og hvis der 

er de sager, så vil jeg nævne det til mødet eller tale om det med ekstern revisor” (Bilag 10, 

spørgsmål 10). Torben Nielsen fortæller, at revisionsudvalget forholder sig til dette, og at de taler 

med revisor om det, hvis der er sager eller forhold, der kunne indikere, at revisor ikke var 

uafhængig.  

 

Hvordan revisionsudvalgene skal forholde sig til revisors uafhængighed underbygges yderligere af 

Pernille Dalby: “Altså selvfølgelig skal de gøre det. De bliver nødt til at drøfte det med revisor og 

om, hvorvidt han opfatter sig selv som værende uafhængige, i øvrigt overvåge andre ydelser, hvis 

de yder andre ydelser end revisioner, om de er tilladte og i hvilket omfang. Jeg tror ikke, det er 

noget, tilsynet har interesseret sig voldsomt for. Jeg tvivler også på, at det er noget, vi vil fordi, i 

bund og grund er det jo revisors ansvar, at han bevarer sin uafhængighed” (Bilag 11, spørgsmål 

15). Pernille Dalby påpeger vigtigheden af, at revisor er uafhængig og fremhæver det positive ved, 

at virksomheder har et revisionsudvalg, der kan hjælpe med dette, men understreger, at ansvaret for 

uafhængigheden er pålagt revisor selv. Pernille Dalbys tanker om, at revisor selv skal forholde sig 

til trusler mod sin uafhængighed, er som præsenteret ovenfor blevet implementeret i de etiske 

retningslinjer og i lovgivningen. Revisors tilgang skal være baseret på den principbaserede metode 

hvor hvert eneste forhold, der kan true revisors uafhængighed, bliver vurderet enkeltvis. 

Revisionsudvalget skal efter art. 6 i forordningen dog drøfte trusler og dertilhørende 

sikkerhedsforanstaltninger med revisor.    
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Praksis synes at give et billede af, at virksomhederne i et vis omfang er nødsaget til at stole på 

revisor, og Per Gunslev argumenterer for, hvorfor dette er nødvendigt: “… eller medlemmerne af 

bestyrelsen har generelt relativt beskeden viden om kravene til revisors uafhængighed. De ved godt, 

at der er nye stramme regler, men min opfattelse er, at de fleste forlader sig på, at revisoren har 

styr på revisors uafhængighedsregler og overholdelsen af dem.” (Bilag 9, spørgsmål 11). Per 

Gunslevs påstand beror på, at bestyrelsesmedlemmer generelt ikke har tilstrækkelig viden om 

uafhængighed. Derfor stoler virksomhederne i høj grad på revisor.  

 

Per Gunslev står ikke alene med påstanden om, at revisionsudvalgene ikke har den nødvendige 

viden til at overvåge revisors uafhængighed, som det fremgår af følgende citat fra Anders Duedahl: 

“Altså sådan helt generelt så har de ikke indsigten i revisors uafhængighedsregler. Der er ingen af 

dem, der har læst IESBAs ‘Code of ethics’, der er ingen af dem, der har læst vores interne firmas 

‘policys’ på uafhængighed, og der er heller ingen af dem, der har læst omkring uafhængighed nede 

i revisorloven. Så alene af den grund, så kan de ikke det. De er ikke uddannet i revisors 

uafhængighed.” (Bilag 8, spørgsmål 7). Det fremgår af citatet, at det kræver en stor faglig indsigt at 

kunne forholde sig til dette. Anders Duedahl uddyber Per Gunslevs påstand om, at 

revisionsudvalgene mangler faglig indsigt og påpeger, at udvalgene ikke er bekendte med regler og 

lovgivning vedrørende uafhængighed. Derfor vil de ikke være i stand til at måle dette.  

 

3.5.3 Måling af revisors uafhængighed 

Det store spørgsmål er, hvorvidt uafhængighed kan måles. Både teorien og de etiske regler 

definerer uafhængighed som uafhængighed i fremtoning og uafhængighed i sind. Teorien om at en 

stor del af revisors uafhængighed beror på personlighed underbygges af Finn L. Meyer: “Og det er 

rigtigt at det er et spørgsmål om menneskelig karakter og karakterstyrke og vilje og sådan nogle 

ting…” (Bilag 7, spørgsmål 22). 

 

Anders Duedahl er helt enig med Finn L. Meyer og argumenterer i forlængelse heraf, hvorfor det er 

så svært at forholde sig til uafhængighed: “Jeg tror bare, at det er noget, der foregår i maven. Og 

det er så svært fordi, det noget der omhandler personlig integritet. Og din personlighed og 

integritet har noget med din opvækst at gøre, så kan vi komme ind på en eller anden psykologisk 

analyse af revisor... Og det er godt nok svært, at regulere om.” (Bilag 8, spørgsmål 16). Anders 

Duedahl problematiserer det forhold, at lovgiver forsøger at regulere uafhængighed, der i høj grad 
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er baseret på revisors personlige egenskaber. Der er et klart psykologisk aspekt af uafhængighed, 

som synes at give genlyd både i teori, lovgivning og praksis.  

 

I forlængelse heraf opstår spørgsmålet om, hvordan det er muligt at måle uafhængighed, når en stor 

del af den er baseret på personlige egenskaber: “Jeg ved ikke om man kan sige, at man kan måle 

uafhængighed, men du har nogle absolutte forbudsbestemmelser også nogle hvor det kræver 

konkrete vurderinger.” (Bilag 12, spørgsmål 7). Martin Samuelsen argumenterer herfor, at der for 

det første er nogle generelle forudbestemmelser, som kan bruges til at måle revisors uafhængighed. 

Der er derudover en række gråzoner, hvor han mener, at uafhængigheden beror på en konkret 

vurdering. Det faktum at der eksisterer gråzoner, og at uafhængigheden i høj grad er styret af 

personlige egenskaber, giver anledning til det spørgsmål, om der i virkeligheden eksisterer 

fuldstændig uafhængighed, hvilket Pernille Dalby mener, at der ikke gør: “100 procent 

uafhængighed tror jeg ikke findes i praksis nogen steder. Men man kan gøre hvad man kan for at 

værne om den.”(Bilag 11, spørgsmål 23). Pernille Dalby mener ikke, der eksisterer komplet 

uafhængighed, og påpeger vigtigheden af, at lovgiver forsøger at værne om den med regler.  

 

Denne påstand er hun ikke alene om, som det fremgår af følgende citat fra Anders Duedahl, da han 

blev spurgt om revisor nogensinde kunne være fuldstændig uafhængig: “Nej, nej, for hvem er det 

der betaler ‘feet’ i sidste ende? Det kan du ikke. Selvom du så var statsudpeget og ‘feet’ var fastsat 

af staten og alt mulig andet, hvis du gik den vej, så vil du alligevel være i en eller anden form for 

social relation med den virksomhed, som du er hos. Så du kan aldrig være fuldstændig uafhængig. 

Det er da heller ingen tilsynsmyndighed, som er. Man er vel så uafhængig, som man næsten kan 

være” (Bilag 8 spørgsmål 10). Anders Duedahl er enig med Pernille Dalby i, at revisor ikke kan 

være fuldstændig uafhængig. Han problematiserer yderligere et forslag, der har hersket blandt 

teoretikere om at nationalisere revisionsbranchen, fordi revisor herved alligevel ville opbygge en 

social relation.  

 

3.5.4 Vurdering 

I ovenstående analyse synes der at være en generel enighed om, hvad revisors uafhængighed er. 

Teoretikerne præsenterede idéen om, at revisors uafhængighed var baseret på revisors fremtoning 

og revisors sindstilstand. Denne tanke er blevet implementeret i IESBAs definition af 

uafhængighed, og synes at give genlyd i praksis. 
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Ovenstående analyse peger på, at revisionsudvalgene i et vis omfang er nødsaget til at stole på 

revisor i relation til uafhængighed. Selvom revisionsudvalgene har udarbejdet procedure for, 

hvordan de skal forholde sig til revisors uafhængighed, synes der at være bred enighed om, at en 

stor del af revisors uafhængighed er betinget af personlige egenskaber. Derudover synes der at 

dannes et billede af, at det er en umulig proces at måle uafhængighed ligesom, det synes umuligt at 

opnå komplet uafhængighed.  

Den første problemstilling i relation til at revisionsudvalgene skal vurdere og overvåge revisors 

uafhængighed er, at det kræver en stor faglig indsigt som i det store billede savnes i praksis. 

Derudover kan det ikke lade sig gøre at måle på personlige egenskaber, hvilket praksis vidner om. 

Netop derfor er revisionsudvalgene tvunget til at stole på revisor. Lovgiver har med reguleringen 

præsenteret nogle målbare forhold til vurdering af revisors uafhængighed, og revisor kan således 

ikke være uafhængig, hvis han bryder disse. Denne del kan revisionsudvalget forholde sig til, 

såfremt de har kompetencerne, men dette vedrører udelukkende revisors fremtoning. Revisors 

sindstilstand kan revisionsudvalget kun forholde sig til ved at tale med revisor, selvom dette dog 

ikke er en garanti for, at revisor er uafhængig. Ydermere kan revisor teoretisk set godt være 

uafhængig selvom, han ikke overholder alle uafhængighedsreglerne. Dette er en væsentlig 

problemstilling i relation til revisionsudvalgets opgaver fordi, uafhængighed samlet set ikke er 

målbart. Det skal dog understreges, at der eksisterer et logisk argument for at regulere revisors 

uafhængighed gennem nogle målbare forhold, da dette vedrører revisors fremtoning, som er helt 

grundlæggende for revisors værdi i samfundet. Hvis revisor ikke fremstår uafhængig og brugerne af 

revisors arbejde ikke har tillid til revisors erklæring, så mister revisor sin autoritet og værdi. 

Derudover synes det oplagt at regulere på den del af uafhængigheden, som lovgiver kan påvirke.  

En anden væsentlig problemstilling der opstår ved diskussionen af uafhængighed, det er, om det er 

muligt at være komplet uafhængig. Dette er en yderst besværlig problemstilling, da revisor rent 

teoretisk godt kan være uafhængig uagtet de ydelser, og det forhold han har til ledelsen 

eksempelvis. Praksis synes dog at modargumentere dette, fordi revisor ikke kan være uafhængig, da 

han modtager et honorar fra virksomheden. Yderligere argumenteres der for, at såfremt lovgiver 

nationaliserede revisionsbranchen, så ville revisor ikke kunne være uafhængig grundet det faktum, 

at revisor ved en revision opbygger en social relation til kunden, selvom dette er i minimal grad. 

Argumentet om at revisor bliver finansiel afhængig grundet revisionshonoraret findes ikke relevant 

for Big Four, da det er en fair antagelse, at ingen af deres kunders honorar er så stort, at det skaber 

en finansiel afhængighed. Der kan dog argumenteres for, at samtlige revisionshuse i sidste ende er 
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afhængige af kunderne i den forstand, at deres omsætning er baseret på, at de modtager honorar for 

deres arbejde. Diskussion om den sociale relation alene skaber en afhængighed, synes at være en 

evig diskussion. 

Selvom der både teoretisk og i praksis synes at være bred enighed om, at revisors uafhængighed er 

baseret på henholdsvis fremtoning og sindstilstand, så synes sindstilstanden at være det bærende 

element i relation til revisors faktiske uafhængighed. Grunden til dette er, at revisor godt kan være 

uafhængig, selvom han overtræder nogle af uafhængighedsreglerne lige så vel som, at revisor godt 

kan være afhængig, selvom han overholder alle regler. Derfor synes det vigtigste element i relation 

til revisors uafhængighed at være sindstilstanden, som lovgiver hverken kan regulere eller måle. Det 

skal dog understreges at uafhængighed som sindstilstanden er det vigtigste element i forhold til det 

arbejde, revisor udfører. Det vigtigste element i relation til værdien af revisors arbejde er dog 

uafhængighed i fremtoning.   
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4. Konklusion 
Formålet med denne afhandling har været at undersøge, hvorvidt revisionsudvalget ved varetagelse 

af deres opgaver har kunnet øge revisors uafhængighed i danske PIE-virksomheder.  

 

Det kan konkluderes, at der på mange punkter er stor enighed blandt teoretikerne i relation til, hvad 

uafhængighed er samt hvilke trusler, der eksisterer mod denne. Helt grundlæggende argumenterer 

alle teoretikere for, at revisors uafhængighed består af to dele henholdsvis fremtoning og 

sindstilstand. I forlængelse heraf argumenterer teoretikerne for vigtigheden af, at revisor fremstår 

uafhængig, da værdien af revisors arbejde skal findes i tillid fra offentligheden. Argumentet er, at 

såfremt revisor ikke fremstår uafhængig, så vil offentligheden ikke have tillid til revisor, og revisors 

arbejde vil dermed være uden værdi. 

Ydermere præsenterer teoretikerne en række trusler, der kan påvirke revisors uafhængighed 

herunder begrænsningen i udførelse af sit arbejde, finansiel uafhængighed, andre ydelser end 

revision, honorarstørrelse og personlige interesser. I forlængelse heraf præsenterer de en række 

væsentlige forhold for at imødekomme trusler mod revisors uafhængighed såsom frihed til at udføre 

sit arbejde, adskillelse af andre ydelser end revision, specialisering, honorarbegrænsningen, 

firmarotation og nedsættelse af revisionsudvalg.  

 

Mange af teoretikernes tanker har fundet vej til lovgivningen i dag. Som det fremgår af regelsættet, 

skal revisor være uafhængig af den reviderede virksomhed, såfremt han afgiver en 

revisionspåtegning eller andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er til 

hvervgiverens egen brug. Revisors uafhængighed er reguleret i henholdsvis direktivet, revisorloven 

og bekendtgørelsen. Derudover er der udarbejdet etiske retningslinjer, som er helt fundamentale for 

alle revisorer. Revisor skal ved vurdering af sin uafhængighed gøre det ved brug af den 

principbaserede tilgang. Revisor skal i forlængelse heraf handle i offentlighedens interesse, og dette 

kræver, at han er kompetent og uafhængig. Derudover skal revisor i sit arbejde overholde reglerne 

om god revisorskik, som er baseret på fem grundlæggende principper herunder integritet, 

objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed samt professionel adfærd. 

Det kan heraf konkluderes, at der er en stor del af teoretikernes tanker vedrørende uafhængighed, 

som er blevet implementeret i lovgivningen i dag. Derudover kan det konkluderes, at lovgivningen 

ligeledes opdeler uafhængigheden i henholdsvis fremtoning og sindstilstand.  
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Som et led i at sikre revisors uafhængighed argumenterer både David Flint og Tom Lee for 

implementeringen af revisionsudvalg, og der er i dag indført bestemmelser i lovgivningen om 

etablering af et revisionsudvalg i PIE-virksomheder. Disse regler blev første gang indført i 

revisorloven i 2008. Det er som udgangspunkt en pligt for alle PIE-virksomheder at etablere et 

revisionsudvalg. Der blev med implementeringen af forordningen og ændringen af 8. 

selskabsdirektiv indført en række ændringer af reglerne om revisionsudvalg. Revisionsudvalgene 

har i dag fået en større rolle i henhold til at overvåge og kontrollere revisors uafhængighed. Dette 

indebærer, at revisionsudvalget som en del af deres opgaver skal godkende andre ydelser end 

revision, forholde sig til honorarbegrænsningen samt tvungen firmarotation. 

 

Udover at revisionsteoretikerne argumenterede for, at virksomhederne nedsatte revisionsudvalg, og 

at lovgiver har indarbejdet disse tanker i loven, så kan det konkluderes, at der yderligere findes et 

økonomisk rationale for revisionsudvalg, som skal findes i principal-agentteorien. Antagelsen om at 

ledelsen vil handle efter sine egne interesser, giver virksomhedens ejere incitament til at nedsætte et 

revisionsudvalg, som kan kontrollere ledelsen herunder regnskabsaflæggelsen. Derudover er der et 

logisk argument for, at revisionsudvalget skal agere kontrollant for revisors uafhængighed, da 

revisor kan have egne interesser, og dermed er der en risiko for, at revisor indgår et samarbejde med 

ledelsen mod principalen.  

I forlængelse heraf præsenteres revisionsudvalget i sammenhæng med god selskabsledelse. 

Revisionsudvalget, der skal indgå som et underudvalg til bestyrelsen, er en fast del af god 

selskabsledelse. Udvalget har fokus på interne kontroller og risici samt den finansielle rapportering.  

 

Det grundlæggende element for revisionsudvalgets arbejde er sammensætningen af udvalget. Det 

første væsentlige punkt er størrelsen af revisionsudvalget. Det kan på baggrund af ovenstående 

analyse konkluderes, at det ikke findes hensigtsmæssigt at fastsætte et bestemt antal. Det kan 

konkluderes, at det væsentligste forhold i relation til antallet af medlemmer er, at virksomheden 

overvejer kompleksitet og størrelse af virksomheden, når de sammensætter revisionsudvalget.  

Det vigtigste forhold i relation til sammensætningen er uden tvivl medlemmernes kompetencer. På 

baggrund af analysen kan det konkluderes, at der i høj grad er mangel på revisionsmæssige 

kompetencer i størstedelen af revisionsudvalg. Selvom der i lovgivningen ikke er krav om, at 

medlemmerne skal have revisionsmæssige kompetencer, er det vores konklusion, at dette er 

nødvendigt for at kunne overvåge og kontrollere revisors uafhængighed. 
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Yderligere fremgår det af afhandlingen, at revisionsudvalget har to opgaver, der i størst omfang 

vedrører revisors uafhængighed herunder monitorering af revisors uafhængighed, som inkluderer 

godkendelse af andre ydelser samt 70% og 15% begrænsningen og udvælgelse og indstilling af 

revisor i relation til tvungen firmarotation. Det kan konkluderes, at 15% begrænsningen kan 

mindske risikoen for at, der opstår en finansiel afhængighed for revisor. Dette betyder, at 15% 

begrænsningen kan øge revisors faktiske uafhængighed, da vi ikke mener, at det er muligt at være 

uafhængig i sindet, hvis revisor er finansiel afhængig.   

Det kan ydermere konkluderes, at hverken 70% begrænsningen eller godkendelse af andre ydelser 

end revision er med til at øge revisors faktiske uafhængighed. Som det fremgår af analysen er 

revisors uafhængighed i høj grad baseret på revisors sindstilstand. Revisionsudvalgets varetagelse 

af disse opgaver kan derfor ikke øge revisors faktiske uafhængighed. Ydermere kan det 

konkluderes, at 70% begrænsningen samt revisionsudvalgets godkendelse af andre ydelser end 

revision øger revisors uafhængighed udadtil. Analysen peger på, at revisionsudvalgets varetagelse 

af disse opgaver, skaber et billede af en uafhængig revisor, og det kan derfor konkluderes, at det 

øger revisors uafhængighed, hvad angår fremtoning, men at det ikke har nogen betydning for 

revisors faktiske uafhængighed.  

Reglen om tvungen firmarotation, herunder revisionsudvalgets varetagelse af opgaven om 

udvælgelse og indstilling af revisor, kan ikke øge revisors faktiske uafhængighed. Det kan 

konkluderes, at dette øger revisors uafhængighed udadtil, men at det ikke har nogen betydning for 

revisors faktiske uafhængighed. Der har i forvejen været regler om partnerrotation, og derudover vil 

der være en naturlig udskiftning af medarbejdere både i revisionshusene og i virksomhederne, og 

det kan derfor konkluderes, at denne regel kun har betydning for revisors fremtoning.  

Som det fremgår af analysen, er det en stor udfordring for revisionsudvalget at kontrollere og 

overvåge revisors uafhængighed, da en del af uafhængigheden er baseret på revisors sindstilstand, 

hvilket betyder, at revisionsudvalget i et vis omfang er tvunget til at stole på revisor. Det er derfor 

kun muligt at forholde sig til de objektive forhold, og det er således ikke muligt at måle 

uafhængighed samlet set. I forlængelse heraf kan det konkluderes, at der ikke eksisterer fuldstændig 

uafhængighed, da revisor modtager et honorar fra kunden, og at der opbygges en vis form for social 

relation.  
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Selvom antagelsen inden afhandlingens begyndelse var, at revisionsudvalget ikke kunne øge 

revisors uafhængighed, må vi konkludere, at dette kan lade sig gøre, hvad angår uafhængighed i 

fremtoning. Forudsætningen for dette er, at revisionsudvalget har tilstrækkelige kompetencer 

indenfor revision. Det kan konkluderes, at de fleste revisionsudvalg ikke har den nødvendige 

indsigt, og at de er derfor ikke egnet til at overvåge og kontrollere revisors uafhængighed.  

Derudover kan det konkluderes, at revisionsudvalg i praksis i højere grad fungerer som bindeled 

fremfor som egentlig kontrollant af revisors uafhængighed.  

Endeligt kan det konkluderes at de nye regler samt revisionsudvalgets varetagelse af ovenstående 

opgaver ikke kan øge revisors faktiske uafhængighed, da denne er forankret i revisors personlighed.  
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5. Perspektivering 

Som det fremgår af denne afhandling synes, der at være en række problemstillinger i forbindelse 

med revisionsudvalg og revisors uafhængighed. Vi vil i denne perspektivering give vores bud på, 

hvad fremtiden bringer i relation til dette.  

 

Selvom det synes umuligt at lovgive sig til uafhængighed, så tror vi, at fremtiden byder på 

yderligere regulering især for revisionsudvalgene. Som det fremgår af ovenstående afhandling er 

der mangel på revisionsmæssige kompetencer i en stor del af udvalgene. Vi tror derfor, at der er i 

fremtiden vil ske en ændring af lovgivningen således, at revisionsmæssige kompetencer bliver et 

krav. Ydermere forventer vi, at der i fremtiden stilles uddannelses -og erfaringsmæssige krav til 

revisionsudvalgene.  

 

Derudover tror vi, at revisionsudvalget kommer til at spille en større rolle i virksomhederne. Vi tror, 

at revisionsudvalget vil øge fokus på regnskab og revision. Ydermere tror vi på, at 

revisionsudvalget i fremtiden skaber en fortsat øget seriøsitet omkring revisor i bestyrelserne, og at 

udvalget i højere grad kan hjælpe revisor i sin rapportering af væsentlige forhold.  

 

I relation til revisors uafhængighed tror vi, ligesom det fremgår i analysen, at virksomhederne vil 

begrænse deres brug af revisor til andet end revision. I analysen fremgår det, at tendensen peger i 

retning af, at virksomhederne i højere grad udelukkende bruger revisor til revision, og dette tror vi 

kommer til at fortsætte i fremtiden. I forlængelse heraf tror vi på, at lovgiver vil stramme grebet om 

revisors uafhængighed i form af øget regulering og kontrol. Selvom vi har ikke har noget konkret 

bud på hvilke regler, der implementeres inden for nærmeste fremtid, så tror vi på, at revisor på lang 

sigt udelukkende vil have mulighed for at yde revision. 

 

En stor del af reguleringen, tror vi, vil komme som konsekvens af den næste finansielle krise, da der 

indgår et politisk aspekt af lovgivningen. Politikerne skal vise handlekraft efter en finansiel krise, 

og vi tror derfor, at deres svar på krisen kommer til at være øget regulering for revisor og for 

virksomhederne. Dog tror vi, at der kommer til at gå rigtig mange år, før vi ser en revisor, der 

udelukkende yder revision.   
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Bilag 1: Interviewguide – Finn L. Meyer (Parken Sport & Entertainment A/S)  

 

Interviewere: 

 

Angelito Mendoza & Mohamad Ayoub 

Interviewperson:  

 

Finn L. Meyer er statsautoriseret revisor og revisionsudvalgsformand 

for Parken Sport & Entertainment A/S. Han har tidligere været Vice 

Chair i KPMG International og derefter været partner hos Ernst & 

Young. Han har beskæftiget sig med lovgivningen om revisionsudvalg 

før vedtagelsen af den nye forordning og ændringen af direktivet i 2016, 

hvor han også har været med til at implementere revisionsudvalg i 

børstnoterede selskaber i Danmark. Derudover har han været med til 

etableringen af Audit Committee Institut nationalt som internationalt 

henholdsvis i Danmark, USA, England og Australien.  

Dato for interview:  

 

9. april 2018  

 

Præsentation og information: 

 Hvem er interviewerne 

Interviewerne består af Mohamad Ayoub og Angelito Mendoza. Vi læser revisorkandidaten 

(cand.merc.aud) på vores sidste semester på Copenhagen Business School. Derudover 

arbejder vi begge med revision.    

 Hvad er formålet med interviewet/undersøgelsen 

Formålet med dette interview er at høre, hvordan revisionsudvalget i Parken Sport & 

Entertainment varetager dens funktion herunder sammensætningen og kompetencerne blandt 

medlemmerne i udvalget. Derudover er vi interesserede i at vide, hvorledes de opfylder 

minimumskravene i henhold til revisorloven, hvorvidt de har udarbejdet procedurer og i det 

hele taget deres praksis samt udfordringer hertil. Slutteligt er vi interesserede i at vide, hvilke 

holdninger Finn L. Meyer som erfaren ekstern revisor har i relation til, hvordan 

revisionsudvalg bør fungere.  

 Hvordan vil svarene blive anvendt 
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Svarene bliver anvendt som en del af vores analyse af problemstillingen. Svarene bliver i høj 

grad inddraget i analysen for at underbygge vores argumenter og for at undersøge forholdene 

fra forskellige perspektiver i praksis, der ligeledes sammenholdes med opgavens teorier og 

love.  

 Datasikkerhed (bliver interviewet optaget på bånd, hvordan bliver data opbevaret, 

fremstilles interviewpersonen anonymt i den færdige datapræsentation)  

Dette interview bliver optaget på telefonen til brug for senere transskribering. Vi gør 

opmærksom på, at interviewet bliver behandlet fortroligt og gemmes i maksimalt et år for 

derefter at blive destrueret. Inden udsagnene bliver anvendt beder vi interviewpersonen om at 

godkende dem således, at de har mulighed for at se, hvilken kontekst udsagnene inddrages i.   

 

 

Emner: 

 

Baggrund  

 

 

 

Revisionsudvalgets 

sammensætning 

 

 

 

 

Kompetencer 

 

 

 

 

 

Forskningsspørgsmål: 

 

Kan du give en kort præsentation af dig selv?  

 

Hvor mange medlemmer består udvalget af? 

 

Har udvalgets medlemmer tilstrækkelig forståelse af virksomhedens 

forretningsområde, drift og eventuelle risici?  

 

Hvad med tilstrækkelige kompetencer inden for revision og regnskab? 

 

Mener du, der mangler nogle kompetencer i revisionsudvalget? 

 

Hvad er tilstrækkelige kompetencer i et udvalg, herunder skal der være 

krav til uddannelse eller lignende? 

 

Hvad har været jeres forudsætning i forhold til sammensætningen af et 

kompetent revisionsudvalg? 
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Uddannelsesmæssige 

krav? 

 

 

 

Revisionsudvalgets 

opgaver -  

RL§31 stk. 3 

 

 

 

 

 

 

RL § 31 stk. 3 nr. 5 

 

 

 

 

 

 

Ikke-revisionsydelser 

 

 

 

 

Udvælgelse og 

indstilling af revisor 

 

Hvis formålet er at skabe et kompetent revisionsudvalg, der kan 

vurdere revisors arbejde - Ville det så ikke give mening, at stille krav 

om, at eksempelvis der skal sidde en ekstern revisor i udvalget? 

 

 

Er der en procedure for udvalgets varetagelse af minimumskravene til 

udvalgets opgaver efter RL § 31 stk.3 ? 

 

Har de i den forbindelse rettet fokus mod relevante økonomiske 

oplysninger, herunder om regnskabsmæssige skøn, regnskabspraksis 

og usædvanlige transaktioner mv. ?  

 

Hvordan opfylder i kravene?  

 

Hvordan er jeres procedure i forhold til vurdering af revisors 

uafhængighed? 

 Mener du at uafhængighed er målbart, og i så fald hvordan? 

 

Har i udarbejdet procedure, i forhold til hvis revisor ikke lever op til 

uafhængighedskravene? 

 

Det fremgår af forordningen at revisionsudvalget skal være med til at 

øge revisionskvaliteten, hvordan gør i det? 

 

Hvad er jeres procedure for godkendelse af ikke-revisionsydelser, 

herunder vurdering af honorar begrænsningen på 70 %?  

 

Hvordan er jeres udvælgelsesprocedure i forbindelse med enten valg af 

ny revisor eller forlængelse af nuværende?  
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Din holdning som 

ekstern revisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremtidsudsigter 

 

Hvilke udfordringer oplever i, i jeres arbejde? 

 

Bruger udvalget interne og eksterne revisor optimalt?  

 

Er der emner, som du mener udvalget bør være mere involveret i?  

 

Efter dine mange års erfaring som ekstern revisor, og nu som formand 

for revisionsudvalg, hvordan mener du så at RU, kan bidrage med 

værdi for den eksterne revision eller for virksomhedens 

regnskabsaflæggelse? 

 Giver det mening, at regulere for at skabe uafhængighed (både 

som revisionsudvalg og ekstern revisor)? 

 I Danmark er revisorer kendt for at have en høj integritet, - 

Tror du den nye regulering (revisionsudvalgets rolle) er med til 

at styrke revisors image/omdømme)? 

 Du har selv ageret ekstern revisor i mange år - Hvordan ville 

du have det, hvis et revisionsudvalg skulle vurdere din 

uafhængighed - Du er vel selv bevidst om, hvorvidt du er 

uafhængig eller ej? 

 

 

Hvordan ser du revisionsudvalget i fremtiden?  

 

 

 

 

 

 

Bilag 2: Interviewguide – Anders Duedahl (Ernst & Young P/S)  
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Interviewere: 

 

Angelito Mendoza & Mohamad Ayoub 

Interviewperson:  

 

Anders Duedahl er statsautoriseret revisor, partner og Country 

Independence Leader i EY i Danmark. Hans primære opgaver består af 

at varetage uafhængighedsdelen, lovfortolkning, interne politikker og 

lignende hos EY. Udover disse opgaver er han praktiserende revisor, 

hvor størstedelen af hans kunder er finansielle virksomheder. Han har 

arbejdet med mere end en håndfuld revisionsudvalg gennem årene og 

undervist dem i relation til de nye regler i revisorloven.  

Dato for interview:  

 

12. april 2018  

 

Præsentation og information: 

 Hvem er interviewerne 

Interviewerne består af Mohamad Ayoub og Angelito Mendoza. Vi læser revisorkandidaten 

(cand.merc.aud) på vores sidste semester på Copenhagen Business School. Derudover 

arbejder vi begge med revision.    

 Hvad er formålet med interviewet/undersøgelsen 

Formålet med dette interview er at høre, hvilke holdninger Anders Duedahl har i relation til 

revisionsudvalgene i PIE-virksomhederne. Vi er interesserede i at vide, hvilke holdninger 

han har, hvad angår revisionsudvalgets funktion herunder sammensætning og kompetencer 

blandt medlemmerne. Dernæst kunne vi godt tænke os at vide, hvilken værdi Anders 

Duedahl mener, revisionsudvalgene kan bidrage med i relation til at overvåge og kontrollere 

revisors uafhængighed. Som ekstern revisor og underviser af revisionsudvalgene, er vi 

ligeledes interesserede i at vide, hvordan arbejdet har fungeret med dem, og hvorledes 

Anders Duedahl mener, at de kan løfte de opgaver, som der er pålagt dem.  

 Hvordan vil svarene blive anvendt 

 Svarene bliver anvendt som en del af vores analyse af problemstillingen. Svarene bliver i høj 

grad inddraget i analysen for at underbygge vores argumenter og for at undersøge forholdene 
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fra forskellige perspektiver i praksis, der ligeledes sammenholdes med opgavens teorier og 

love.  

 Datasikkerhed (bliver interviewet optaget på bånd, hvordan bliver data opbevaret, 

fremstilles interviewpersonen anonymt i den færdige datapræsentation)  

Dette interview bliver optaget på telefonen til brug for en senere transskribering. Vi gør 

opmærksom på, at interviewet bliver behandlet fortroligt og gemmes i maksimalt et år for 

derefter at blive destrueret. Inden udsagnene bliver anvendt, beder vi interviewpersonen om 

at godkende dem således, at de har mulighed for at se, hvilken kontekst udsagnene inddrages 

i.   

 

 

Emner: 

 

Baggrund 

 

 

 

Erfaring med 

revisionsudvalg 

 

 

 

 

 

 

 

RU rolle ift. øget 

revisionskvalitet og 

styrke uafhængighed 

 

Forskningsspørgsmål: 

 

Kan du give en kort præsentation af dig selv?  

(Hvor meget erfaring inden for feltet).  

 

Har du som eksterne revisor samarbejdet med revisionsudvalg? 

- Hvordan har samarbejdet fungeret? 

- Hvordan mener du, det bør fungere? 

- Hvilken værdi skaber revisionsudvalget for henholdsvis 

virksomheden samt den eksterne revision? 

 

Du har erfaring med undervisning af revisionsudvalg? 

Hvad er din opfattelse af det generelle kompetenceniveau? 

 

Som det fremgår af revisorforordningen skal revisionsudvalg være 

med til at øge revisionskvaliteten og styrke revisors uafhængighed. 

Mener du, at revisionsudvalg kan styrke revisors uafhængighed og 

øge revisionskvalitet? 

 

Mener du, at revisionskvalitet og uafhængighed er målbart? 
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Måle revisionskvalitet og 

uafhængighed 

 

Revisionsteori 

 

 

 

 

Nye regler i revisor 

forordning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremtidsudsigter 

Hvordan mener du, at dette kan måles? 

 

Ifølge revisionsteorien er uafhængighed til dels et ’mindset’ – 

Hvordan mener du, at man skal forholde sig/måle dette? 

herunder hvordan mener du, at revisionsudvalgene forholder sig til 

dette?  

 

I henhold til de nye regler i forordningen, skal revisionsudvalget være 

med til at:.  

- sikre 70% begrænsning på andelen af revisionshonorar fra 

ikke revisionsydelser  

- Godkende andre ydelser 

- Udpege revisor eller genvælge   

Mener du, at det er realistisk at revisionsudvalgene kan leve op til det 

ansvar der stilles til dem, herunder kravene til kompetencer i 

udvalget? 

 

Det anbefales, at revisionsudvalget skal være med til at overvåge og 

rapportere til bestyrelsen om væsentlige regnskabsmæssige skøn, 

regnskabspraksis samt betydelige risici - er det realistisk at udvalget 

har kompetencer til at forholde sig til dette?  

 

Hvordan ser du revisionsudvalgets rolle i fremtiden? 
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Bilag 3: Interviewguide – Per Gunslev (Ernst&Young A/S)  

 

Interviewere: 

 

Angelito Mendoza & Mohamad Ayoub 

Interviewperson:  

 

Per Gunslev har været revisor i 40 år og primært revideret store 

virksomheder inden for den finansielle sektor, hvoraf størstedelen er 

underlagt krav om revisionsudvalg. På nuværende tidspunkt sidder Per 

Gunslev som medlem af Komitéen for god selskabsledelse, 

ekspertudvalget under Finanstilsynets bestyrelse og formand for 

regnskabsrådet. Udover det har han i en årrække været ansvarlig for 

intern risikostyring i EY P/S og tidligere Risk Management Partner hos 

KPMG P/S.  

Dato for interview:  

 

5. april 2018  

 

Præsentation og information: 

 Hvem er interviewerne 

Interviewpersonerne består af Mohamad Ayoub og Angelito Mendoza. Vi læser 

revisorkandidaten (cand.merc.aud) på vores sidste semester på Copenhagen Business School. 

Derudover arbejder vi begge med revision.    

 Hvad er formålet med interviewet/undersøgelsen 

Formålet med dette interview er at høre, hvilke holdninger Per Gunslev eller andre 

medlemmer, der sidder i Komitéen for god selskabsledelse har om revisionsudvalgene i PIE-

virksomhederne. Vi er interesserede i at vide, hvad deres holdninger er i forhold til de nye 

regler for revisionsudvalg, og hvorledes de mener, at revisionsudvalgene i dag har det der 

skal til for at øge revisors uafhængighed. Derudover vil vi gerne vide, om de kan give et bud 

på, hvordan fremtiden for revisionsudvalget ser ud. 

Hvordan vil svarene blive anvendt 

Svarene bliver anvendt som en del af vores analyse af problemstillingen. Svarene bliver i høj 

grad inddraget i analysen for at underbygge vores argumenter og for at undersøge forholdene 
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fra forskellige perspektiver i praksis, der ligeledes sammenholdes med opgavens teorier og 

love.   

 Datasikkerhed (bliver interviewet optaget på bånd, hvordan bliver data opbevaret, 

fremstilles interviewpersonen anonymt i den færdige datapræsentation)  

Dette interview bliver optaget på telefonen til brug for senere transskribering. Vi gør 

opmærksom på, at interviewet bliver behandlet fortroligt og gemmes i maksimalt et år for 

derefter at blive destrueret. Inden udsagnene bliver anvendt, beder vi interviewpersonen om 

at godkende dem således, at de har mulighed for at se, hvilken kontekst udsagnene inddrages 

i.   

 

 

Emner: 

 

 

 

 

 

 

Generelt om 

Komitéen 

  

 

 

 

 

 

Revisionsudvalg  

  

  

 

Forskningsspørgsmål: 

 

Kan du give en kort præsentation af dig selv?  

(hvor meget erfaring inden for feltet).  

  

 

Kan du fortælle om hvad Komitéen for god selskabsledelse beskæftiger sig 

med? 

PIE-virksomheder Børsnoteret 

  

Hvad er formålet med komitéen? 

  

 

 

Hvad er jeres holdning til revisionsudvalg, herunder hvordan mener i et 

egentligt udvalg kan skabe værdi for virksomheden?  

 

Hvilke udfordringer ser i hos virksomhederne i forbindelse med 

nedsættelse af revisionsudvalg? 
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Kompetencer 

 

        

Revisionskvalitet og 

uafhængighed 

 

 

  

Jeres anbefalinger  

 

 

 

                        

 

     

 

Per’s holdning, 

som Ekstern revisor 

 

 

 

 

 

Hvad er jeres holdning til de nye regler for revisionsudvalg?  

 

 

Mener i, at det er realistisk at revisionsudvalgene kan leve op til de krav 

der stilles til dem, herunder kravene til kompetencer i udvalget? 

 

Hensigten med den nye lovgivning har blandt andet været at 

revisionsudvalget skal være med til at øge revisionskvalitet og 

uafhængighed, hvad er jeres anbefaling til opnåelse af dette? 

Mener i at det er realistisk at de kan løfte det?  

 

 

Det fremgår af jeres anbefalinger, at revisionsudvalget skal overvåge og 

rapportere til bestyrelsen om væsentlige regnskabsmæssige skøn, 

regnskabspraksis samt betydelige risici - er det realistisk at udvalget har 

kompetencer til at forholde sig til dette?  

- Hvordan forholder i jer til, virksomheder  

som afviger fra anbefalingerne? 

 

 

 

Har du som eksterne revisor samarbejdet med revisionsudvalg? 

Hvordan har samarbejdet fungeret? 

- Hvordan mener du, det bør fungere? 

- Hvad er din holdning, som ekstern revisor, til at 

revisionsudvalgene skal vurdere revisionskvalitet og 

uafhængighed? 

- Mener du, at revisionsudvalg kan styrke uafhængighed og 

revisionskvalitet, herunder om de har tilstrækkelige kompetencer? 
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Fremtidsudsigter  

 

Hvordan ser du revisionsudvalgets rolle i fremtiden? 

 

 

Bilag 4: Interviewguide – Torben Nielsen & Jens Galdsgaard (Tryg A/S)  

 

Interviewere: 

 

Angelito Mendoza & Mohamad Ayoub 

Interviewperson:  

 

Torben Nielsen er formand for en række revisionsudvalg herunder, 

Tryg A/S, Realkredit og hos SamPension. Han var tidligere medlem af 

direktionen i Nationalbanken i 15 år og har derfor en baggrund fra den 

finansielle branche. Derudover har han holdt en række foredrag 

herunder et foredrag, der blev afholdt hos Erhvervsstyrelsen vedrørende 

offentliggørelse af vejledningen om revisionsudvalg.  

Dato for interview:  

 

3. april 2018  

 

Præsentation og information: 

 Hvem er interviewerne 

Interviewpersonerne består af Mohamad Ayoub og Angelito Mendoza. Vi læser 

revisorkandidaten (cand.merc.aud) på vores sidste semester på Copenhagen Business School. 

Derudover arbejder vi begge med revision.    

 Hvad er formålet med interviewet/undersøgelsen 

Formålet med dette interview er at høre, hvordan revisionsudvalget hos Tryg A/S varetager 

dens funktion herunder sammensætningen og kompetencerne blandt medlemmerne i 

udvalget. Derudover er vi interesserede i at vide, hvorledes de opfylder minimumskravene i 

henhold til revisorloven, hvorvidt de har udarbejdet procedurer og i det hele taget deres 

praksis samt udfordringer hertil.  

 Hvordan vil svarene blive anvendt 
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 Svarene bliver anvendt som en del af vores analyse af problemstillingen. Svarene bliver i høj 

grad inddraget i analysen for at underbygge vores argumenter og for at undersøge forholdene 

fra forskellige perspektiver i praksis, der ligeledes sammenholdes med opgavens teorier og 

love.  

 Datasikkerhed (bliver interviewet optaget på bånd, hvordan bliver data opbevaret, 

fremstilles interviewpersonen anonymt i den færdige datapræsentation)  

Dette interview bliver optaget på telefonen til brug for en senere transskribering. Vi gør 

opmærksom på, at interviewet bliver behandlet fortroligt og gemmes i maksimalt et år for 

derefter at blive destrueret. Inden udsagnene bliver anvendt, beder vi interviewpersonen om 

at godkende dem således, at de har mulighed for at se, hvilken kontekst udsagnene inddrages 

i.   

 

 

Emner: 

 

Baggrund  

 

 

 

Revisionsudvalgets 

sammensætning 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencer 

 

Forskningsspørgsmål: 

 

Kan du give en kort præsentation af dig selv? 

(Hvor meget erfaring?) 

 

 

Hvor mange medlemmer består udvalget af? 

- Har i eksterne medlemmer i udvalget? 

- Hvis ja, hvordan forholder i jer til kravet om at formand og 

halvdelen skal være uafhængige af virksomheden? 

 

Har udvalgets medlemmer tilstrækkelig forståelse af virksomhedens 

forretningsområde, drift og eventuelle risici? 

 

Hvordan sikrer i jer, at udvalget har tilstrækkelige kompetencer inden for 

revision og regnskab? 

 

Mener du, der mangler nogle kompetencer i revisionsudvalget? 
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Revisionsudvalgets 

opgaver -  

RL§31 stk. 3 

 

 

 

 

 

 

 

RL § 31 stk. 3 nr. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke-revisionsydelser 

 

 

 

 

Udvælgelse og 

indstilling af revisor 

 

 

 

 

Er der en procedure for udvalgets varetagelse af minimumskravene til 

udvalgets opgaver efter RL § 31 stk.3 ? 

 

(Udvalget skal underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige 

revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen forinden årsrapporten 

kan blive godkendt). Har de i den forbindelse rettet fokus mod relevante 

økonomiske oplysninger, herunder om regnskabsmæssige skøn, 

regnskabspraksis og usædvanlige transaktioner mv. ? 

Hvordan opfylder i kravene? 

 

(Udvalget har ansvaret for at monitorere revisors uafhængighed) Hvordan 

er jeres procedure hertil? 

Mener du at uafhængighed er målbart, og i så fald hvordan? 

 

Det fremgår af forordningen at revisionsudvalget skal være med til at øge 

revisionskvaliteten, hvordan gør i det? 

 

Hvilke udfordringer oplever i, i jeres arbejde? 

 

 

Hvad er jeres procedure for godkendelse af ikke-revisionsydelser, 

herunder vurdering af honorarbegrænsningen på 70 %? 

 

 

 

Hvordan er jeres udvælgelsesprocedure i forbindelse med enten valg af ny 

revisor eller forlængelse af nuværende? 

 

Bruger udvalget interne og eksterne revisor optimalt? 
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Fremtidsudsigter 

 

Er der emner, som du mener udvalget bør være mere involveret i? 

 

Hvordan ser i fremtiden for revisionsudvalget herunder samarbejdet 

mellem intern og ekstern revision funktionen? 

 

 

Bilag 5: Interviewguide – Pernille Dalby (Finanstilsynet) 

 

Interviewere: 

 

Angelito Mendoza & Mohamad Ayoub 

Interviewperson:  

 

Pernille Dalby repræsenterer Finanstilsynet og sidder i et team, der 

varetager tilsynet med finansiel rapportering for virksomheder, der er 

omfattet af lov om finansiel virksomheder. Hun er cand.merc.aud’er 

(CMA) og har tre års erfaring fra et større revisionsfirma, inden hun 

kom til Finanstilsynet tilbage i 2003. Pernille Dalby har arbejdet i 

Finanstilsynet i cirka 14 eller 15 år. Helt konkret arbejder hun inden for 

revisionsområdet som både vedrører den eksterne og interne revision. 

Dato for interview:  

 

11. april 2018  

 

Præsentation og information: 

 Hvem er intervieweren 

Interviewpersonerne består af Mohamad Ayoub og Angelito Mendoza. Vi læser 

revisorkandidaten (cand.merc.aud) på vores sidste semester på Copenhagen Business School. 

Derudover arbejder vi begge med revision.    

 Hvad er formålet med interviewet/undersøgelsen 

Formålet med dette interview er at høre hvordan tilsynsmyndigheden fører tilsyn med 

revisionsudvalgene, der er nedsat i PIE-virksomhederne særligt for virksomheder der er 

omfattet af lov om finansiel virksomhed. Ligeledes hvilke procedurer de har herfor, og hvilke 

holdninger Pernille Dalby har i henhold til de nye regler om revisors uafhængighed, samt 

revisionsudvalgene generelt.   

 Hvordan vil svarene blive anvendt 
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 Svarene bliver anvendt som en del af vores analyse af problemstillingen. Svarene bliver i høj 

grad inddraget i analysen for at underbygge vores argumenter og for at undersøge forholdene 

fra forskellige perspektiver i praksis, der ligeledes sammenholdes med opgavens teorier og 

love.  

 Datasikkerhed (bliver interviewet optaget på bånd, hvordan bliver data opbevaret, 

fremstilles interviewpersonen anonymt i den færdige datapræsentation)  

Dette interview bliver optaget på telefonen til brug for senere transskribering. Vi gør 

opmærksom på, at interviewet bliver behandlet fortroligt og gemmes i maksimalt et år for 

derefter at blive destrueret. Inden udsagnene bliver anvendt, beder vi interviewpersonen om 

at godkende dem således, at de har mulighed for at se, hvilken kontekst udsagnene inddrages 

i.   

 

 

Emner: 

 

 

Baggrund  

 

 

 

 

Procedure for tilsyn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsyn med kompetencer i 

udvalget 

 

 

Forskningsspørgsmål: 

 

Kan du give en kort præsentation af dig selv? 

(Hvor meget erfaring?) 

 

 

Hvad er jeres procedure i forbindelse med tilsynet af 

revisionsudvalget og dets opgaver? 

 

-     Hvordan fører i tilsyn med om revisionsudvalget har 

opfyldt sine opgaver (praksis), herunder 

o   Indstilling af revisor 

o   Godkendelse af andre ikke-revisionsydelser 

o   Reglerne om revisionshonorar 

 

Som det fremgår af RL skal mindst et medlem af 

revisionsudvalget have kompetencer inden for 

regnskab/revision – Hvordan sikrer i jer dette? 
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Tilsyn med 

sammensætningen 

 

 

 

 

Udfordringer  

 

 

 

 

 

Hvordan bidrager udvalget 

til øget revisionskvalitet og 

styrkelse af uafhængighed? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering af revisor 

forordningens nye fastsatte 

regler  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan fører i tilsyn med, om revisionsudvalget har 

tilstrækkelige kompetencer i relation til den virksomhed, de 

sidder i? 

 Krav om at revisionsmedlemmer samlet set har 

kompetencer inden for den virksomhed de sidder i. 

 

Hvordan fører i tilsyn med om sammensætningen af 

revisionsudvalget passer til virksomheden, herunder dens 

størrelse, kompleksitet osv.? 

 

Ser i nogle udfordringer som tilsynsmyndighed i relation til 

tilsynet med revisionsudvalget? 

 Herunder efterlevelse af regler der gælder for dem? 

 

Det fremgår af den nye forordning, at revisionsudvalget 

skal være med til at øge revisionskvaliteten og styrke 

revisors uafhængighed, hvordan mener i, at 

revisionsudvalget kan bidrage til dette?  

 

Mener du, at revisionskvalitet og uafhængighed er målbart? 

Hvordan mener du, at dette kan måles? 

 

Ifølge revisionsteorien er uafhængighed til dels et ’mindset’ 

– Hvordan skal man som tilsynsmyndighed forholde 

sig/måle dette? 

 

Ser i udfordringer ved vurdering af revisors uafhængighed?  

 

I henhold til de nye regler i forordningen om hhv.  

 70% begrænsning på andelen af revisionshonorar 

fra ikke revisionsydelser  
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 Godkendelse af andre ydelser 

 Tvungen partner/firmarotation  

Mener du at disse nye tiltag er med til at øge revisors 

uafhængighed og revisionskvaliteten?  

 

Mener du at øget regulering er måden hvorpå man bedst 

sikrer høj revisionskvalitet og styrket uafhængighed? 

 

Hvordan ser du revisionsudvalget i fremtiden?  

 

 

 

 

Bilag 6: Interviewguide – Martin Samuelsen (Erhvervsstyrelsen)  

 

Interviewere: 

 

Angelito Mendoza & Mohamad Ayoub 

Interviewperson:  

 

Martin Samuelsen er statsautoriseret revisor og sidder som tilsynschef 

i Erhvervsstyrelsen på tidspunkt for interviewet. Martin har beskæftiget 

sig med revisionsudvalg i myndighedsregi og været medforfatter til den 

seneste vejledning om revisionsudvalg, som styrelsen udgav d. 23. 

februar 2018. Udover vejledningen har han været forfatter for den 

seneste udgave af revisorloven med kommentarer, som udkommer 

engang i 2018. Dernæst er Martin Samuelsen lektor på CBS inden for 

regnskab og revision. 

Dato for interview:  

 

19. marts 2018  

 

Præsentation og information: 

 Hvem er intervieweren 
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Interviewpersonerne består af Mohamad Ayoub og Angelito Mendoza. Vi læser 

revisorkandidaten (cand.merc.aud) på vores sidste semester på Copenhagen Business School. 

Derudover arbejder vi begge med revision.    

 Hvad er formålet med interviewet/undersøgelsen 

Formålet med dette interview er at høre, hvordan tilsynsmyndigheden fører tilsyn med 

revisionsudvalgene, der er nedsat i PIE-virksomhederne. Derudover vil vi gerne undersøge, 

hvilke procedurer de har herfor, og hvilke holdninger Martin Samuelsen har i henhold til de 

nye regler om revisors uafhængighed samt revisionsudvalgene generelt.  

 Hvordan vil svarene blive anvendt 

 Svarene bliver anvendt som en del af vores analyse af problemstillingen. Svarene bliver i høj 

grad inddraget i analysen for at underbygge vores argumenter og for at undersøge forholdene 

fra forskellige perspektiver i praksis, der ligeledes sammenholdes med opgavens teorier og 

love.  

 Datasikkerhed (bliver interviewet optaget på bånd, hvordan bliver data opbevaret, 

fremstilles interviewpersonen anonymt i den færdige datapræsentation)  

Dette interview bliver optaget på telefonen til brug for senere transskribering. Vi gør 

opmærksom på, at interviewet bliver behandlet fortroligt og gemmes i maksimalt et år for 

derefter at blive destrueret. Inden udsagnene bliver anvendt, beder vi interviewpersonen om 

at godkende dem således, at de har mulighed for at se, hvilken kontekst udsagnene inddrages 

i.   

 

 

Emner: 

 

 

Baggrund  

 

 

 

 

 

 

Procedure for tilsyn  

 

 

 

Forskningsspørgsmål: 

 

Kan du give en kort præsentation af dig selv? 

(Hvor meget erfaring?) 

 

 

Hvad er jeres procedure i forbindelse med tilsynet af 

revisionsudvalget og dets opgaver? 
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Tilsyn med kompetencer i 

udvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsyn med sammensætningen 

 

 

 

 

Udfordringer  

 

 

 

 

 

Hvordan bidrager udvalget til 

øget revisionskvalitet og 

styrkelse af uafhængighed? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-     Hvordan fører i tilsyn med om revisionsudvalget har 

opfyldt sine opgaver (praksis), herunder 

o   Indstilling af revisor 

o   Godkendelse af andre ikke-

revisionsydelser 

o   Reglerne om revisionshonorar 

 

Som det fremgår af RL skal mindst et medlem af 

revisionsudvalget have kompetencer inden for 

regnskab/revision – Hvordan sikrer i jer dette? 

 

Hvordan fører i tilsyn med, om revisionsudvalget har 

tilstrækkelige kompetencer i relation til den virksomhed, 

de sidder i? 

 Krav om at revisionsmedlemmer samlet set har 

kompetencer inden for den virksomhed de sidder 

i. 

 

Hvordan fører i tilsyn med om sammensætningen af 

revisionsudvalget passer til virksomheden, herunder 

dens størrelse, kompleksitet osv.? 

o Herunder, hvor mange medlemmer osv. 

 

Hvilke udfordringer ser i som tilsynsmyndighed i 

relation til tilsynet med revisionsudvalget opgaver og 

kompetencer? 

 Herunder efterlevelse af regler der gælder for 

dem? 
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Vurdering af revisor 

forordningens nye fastsatte 

regler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan mener du revisionsudvalg skal bidrage til en 

øget revisionskvalitet samt en styrkelse af revisors 

uafhængighed? 

 

Mener du, at revisionskvalitet og uafhængighed er 

målbart? 

 

Hvordan mener du, at dette kan måles? 

Som en af de nye regler er 70 % kravet i henhold til 

honorar – Mener du dette er med til at øge revisors 

uafhængighed og revisionskvaliteten? 

 Betyder mindre honorar ikke → Mindre tid → 

Ringere kvalitet? 

Hvordan mener du at partner/firmarotation øger 

revisionskvalitet og uafhængighed? 

 Mange års revision, giver kendskab til 

virksomheden – Er dette ikke bedste måde at 

sikre høj revisionskvalitet? 

Mener du at øget regulering er måden hvorpå man bedst 

sikrer høj revisionskvalitet og styrket uafhængighed? 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 7: Transskriberet - Finn L. Meyer (Parken sport & Entertainment A/S) 

 
1. Kan du give en kort præsentation af dig selv, og det udvalg du sidder i? 
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Finn: Jamen det kan jeg godt, altså jeg ved ikke om i kender mig overhovedet? I hvert fald jeg har 

været her i firmaet som medarbejder og som partner siden 1978 indtil 2016 og en af de ting, udover 

at have været leder i firmaet ligesom Jesper er i dag, så har jeg siddet i vores globale firma også og 

sluttede faktisk som ’vice chair’ i det globale firma. En af de ting jeg har stået for i Danmark har 

været implementering af revisionsudvalg generelt. Jeg startede noget, der hed ’Audit Comitee 

Institut’, hvor jeg også var med globalt. Jeg var global koordinator for ’Audit Comitee Institut’ som 

kørte ud i USA og England og i regioner som Australien osv. Så jeg har beskæftiget mig rigtig 

meget med den lovgivning, der var oprindeligt, ikke den helt nye lovgivning, fordi den var kun ved 

at blive behandlet og implementeret, men den lovgivning der lå forud for det i relation til 

revisionsudvalg, har jeg haft rigtig meget at gøre med plus implementeringen af det i de store 

virksomheder i Danmark, primært i banker, men altså også i store børsnoterede selskaber. Da jeg 

så holdte op 1. januar 2016 gik jeg ind i forskellige bestyrelser og den ene bestyrelse er Parken, 

fordi jeg er sports- og fodboldidiot. Så jeg er gået ind i bestyrelsen både i KB, som har fodbold, 

tennis og Cricket og i Parken som jo primært er fodbold, og der er jeg også blevet formand for 

revisionsudvalget. Og der beskæftiger jeg mig en masse med de spørgsmål, som nu er i forhold til 

revisionsudvalg. Så det er i og for sig, det jeg har. Så har jeg haft med styrelsen, jeg kan se, du har 

med styrelsen at gøre, og har holdt nogle foredrag for styrelsen i forbindelse med implementeringen 

herunder, at jeg var stor modstander af at have eksterne medlemmer i et revisionsudvalg, har jeg 

holdt nogle foredrag om og rådgivet om. Så det er det.  

2. Hvor mange medlemmer består udvalget af? 

Finn: Det består af to, Henrik Møgelmose advokat fra Kromann og Reumert og mig selv. 

3. Nu består jeres revisionsudvalg kun af to medlemmer. Mener du, det er tilstrækkeligt både 

i forhold til virksomhedens størrelse og branche? 

Finn: Det var nok hensigtsmæssigt generelt, at et revisionsudvalg består af mere end to medlemmer, 

to medlemmer er jo minimum. Men Parken er jo, selvom den er meget omtalt og har flere 

forskellige aktiviteter, så er det jo ikke en meget stor virksomhed. Og sådan som bestyrelsen er 

bestykket lige nu, så er det absolut fornuftigt, at der kun er to medlemmer. Men for masser af andre 

lidt større bestyrelser, der ville jeg foreslå, at man havde tre eller fire medlemmer i 

revisionsudvalget. Jeg mener ikke, det er… Han er en meget dygtig advokat Henrik Møgelmose og 

mener det er en meget seriøst tilgang, der er til arbejdet, så der er ikke noget, der går tabt i den 

forstand, men det ville være hensigtsmæssigt at have lidt flere. Bare ikke med den bestyrelse, for 
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sådan som det er, vi sidder så med nogle ejere, og vi sidder med en formand osv. Og hvis vi 

begynder at tage dem med ind, så bliver det noget rod i forhold til den uafhængighed, vi også gerne 

skal have.  

4. Hvis jeg nu omformulerer spørgsmålet lidt, har du en holdning til om revisionsudvalget 

kunne få gavn af nogle bestemte kompetencer? 

Finn: Det kunne det måske godt. Altså der kan man sige at alle gode kompetencer, nu har vi 

persondata, og vi har en masse andre ting, det kunne selvfølgelig være hensigtsmæssigt. Men den 

måde vi i praksis gør det på, det er vi inviterer dygtige folk indenfor de enkelte områder indenfor, 

og taler med dem om det. Og vi bruger, altså vores advokater er meget tæt på, og bliver meget ofte 

brugt som rådgiver i det omfang det ligger inden for det juridiske kompetenceområde, men på en 

række af de andre områder, der bruger vi egentlig, nu var det PwC, det kunne lige så godt have 

været et andet firma, men det var PwC, der blev valgt som revisor her, faktisk på den samme 

generelforsamling hvor jeg blev valgt ind. Det havde ikke noget at gøre med selve valget, men de 

har jo en masse dygtige mennesker, vi kan trække på, som kommer ind, når vi skal tale om en masse 

specifikke emner. På forsikringsområdet for eksempel, der tager vi forsikringsspecialister ind og 

hjælper os.  

5. Så de kompetencer, der ikke fast er i revisionsudvalget, dem tager i ind, for eksempel ved 

brug af specialister? 

Finn: Dem tager vi ind. Og vi er faktisk, hvad kan man sige, vi bruger faktisk penge på det. Vi tager 

dem ind og betaler for, at de hjælper os med det.  

6. Hvordan forholder i jer til sammensætningen af revisionsudvalget? Vurderer i 

eksempelvis, at i mangler kompetencer inden for et bestemt område, så derfor skal i finde en, 

der kan det? 

Finn: Det burde vi gøre måske. Men som bestyrelsen er bestykket, vi har egentlig også problemet i 

relation til, at vi har for få kvinder i bestyrelsen. Men man er nødt til at forså, hvad det er for en. 

Vores virksomhed er grundlæggende ejet af LD og to rigmænd. De to rigmænd vil gerne være 

repræsenteret selv, så de er selv med i bestyrelsen. LD og rigmændene har valgt en formand og 

derudover er der i princippet kun mig selv og Henrik Møgelmose. Fordi de to sidste medlemmer er 

valgt af Kb henholdsvis B1903, jeg ved ikke hvor meget i følger med i fodbold. Og derfor hvis du 

skal have nogen der uafhængige og vildige i forhold til ejerstruktur osv., så er der kun os to. Når 
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jeg nævnte det her med, at vi egentlig også er lidt kede af, at vi ikke har flere kvinder med i vores 

bestyrelse, så var det faktisk en kvinde, der var her før mig, faktisk en af mine gamle klienter, som 

formand for revisionsudvalget. Men når nu de her mennesker ved, at mit liv er fodbold, når de ved, 

at jeg har den her erfaring med revisionsudvalg, så er det helt naturligt at en bestyrelse siger, det vi 

leder efter er en, der har nogle særlige kompetencer, som skal være formand for revisionsudvalget, 

og hvor der ikke er nogen tvivl om den pågældendes, hvad skal man kalde det – habilitet, indsigt 

osv. Det er sindssygt vigtigt for sådan en klub som, eller sådan virksomhed som FC København og 

Parken, at der er absolut tillid til virksomheden og til de tal og regnskaber, som de kommer ud med. 

I ved godt man ser et regnskab fra en fodboldklub, og man tænker, hvad fuck, det hele er sort ikke? 

Men derfor har det været et ønske fra ejerne, altså de tre store aktionærer som sidder på cirka 80 

% af det hele, at sige ”det gider vi slet ikke have nogen diskussion om, så tager vi Finn ind, og så er 

der forhåbentlig ikke mere debat om det”. Det er egentlig det, der har været årsagen.  

7. Så der har altså været nogle klarer forudsætninger, inden man sammensatte 

revisionsudvalget? 

Finn: Ja. Der har været headhuntere på, der har screenet alle mulige ting. 

8. Hvis vi kun kigger på kravet om revisions- og regnskabsmæssige kompetencer, mener du 

så, at der skal være et krav til uddannelse eller lignende? 

Finn: Altså der hvor de fleste revisionsudvalg har store problemer, det er på revision. Ofte er der 

ikke revisions… Altså i introduktionen, da jeg startede med at introducere revisionsudvalg i 

Danmark, der var der stort set ingen med revisionsmæssig baggrund, der sad i bestyrelser. Det vil 

sige, at man brugte en tidligere CFO eller tidligere direktør og sagde, at vedkommende har 

tidligere aflagt regnskaber, og det er godt nok. De havde nul forstand på revision, nul. De kunne 

ikke vurdere en revisionsplan eller en revisionsapproach, eller jo som lægmænd kan og som dygtige 

forretningsfolk og intelligente mennesker kan, men de havde jo ikke forstand på revision. Der kan 

man sige, hvis du tager en autoriseret revisor, så er det naturligt, vedkommende har jo indsigt i 

revision og kan forstå, hvad er det for noget revision i har lavet der, og hvad er det for nogle 

findings i har der, og kan vurdere det på en anden måde. Det synes jeg har været noget af det 

vigtige. Men ellers tror jeg det har lidt at gøre med hvilken type virksomhed, at man taler om. Hvis 

der er mange finansielle instrumenter, så er det en ting, hvis der er en væsentlig del af noget andet, 

så er det nogle andre ting. I den her type virksomhed som Parken er, der kan man sige, det der gør 

den lidt kompliceret, kan man sige, det er i og for sig… De enkelte forretningsområder er i sig selv 
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ikke så svære, det der gør det lidt vanskeligt er mange forskellige forretningsområder. Vi har 

fitness, vi har Lalandia, vi har fodboldklub, vi har udlejning af fast ejendom, altså det er det, at du 

skal sætte dig ind i forskellige områder. Det er ikke kun en types produktionsfabrik for eksempel, 

det er forskellige typer. Jeg synes det er klart, man kunne have forskellige kompetencer, men jeg 

føler egentlig at på kompetencerne er det okay.  

9. Altså generelt? Nu var spørgsmålet i relation til revisionsudvalg generelt set? 

Finn: Det der har manglet hidtil, og derfor vil i se, at der er massere af, eller en del kvinder som 

bliver valgt ind, der er autoriserede revisorer eller har været autoriseret revisorer, og at der kan 

man så slå to fluer med et smæk ved at få en kvinde, der er statsautoriseret revisor, som de så også 

kan sætte i et revisionsudvalg. De gør det i øvrigt stort set alle sammen fremragende. De er virkelig 

dygtige. Det er ligesom et smørhul for mange af de der. De har kompetencerne og er omhyggelige 

og ordentlige dem, som sidder der. Jeg vil sige, der hvor svagheden har været størst, det har været 

på revisionssiden. På regnskabssiden synes jeg folk har fulgt meget godt med. Jeg vil så sige, efter 

at jeg er kommet ud på den anden side, og ikke sidder med det hver eneste dag. Jeg synes selv det er 

svært at følge med også på regnskabssiden. Der kommer så mange nye IFRS regler med 

detailbestemmelser, at hvis ikke du sidder med det hver dag, at hvis ikke du har en referenceramme, 

du ligesom kan relatere det til, så er det faktisk kompliceret stof.  

10. Hvis en som dig med knap 40 års erfaring indenfor revisionsbranchen, finder det svært. 

Mener du så ikke man burde have uddannelseskrav til opfyldelsen af revisions- og 

regnskabsmæssige kompetencer i revisionsudvalg? 

Finn: Nu skal man jo huske på, at det er EU-regler i udgangspunktet. Jeg synes i finansielle 

institutter og sådan nogle, der giver det mening, at man har de der ’fit and proper’ bestemmelser, 

og at du er generelt anerkendt inden for det område. I almindelige industri- og 

handelsvirksomheder, servicevirksomheder er jeg ikke sikker på, at der er behov for egentlig 

uddannelse. Jeg tror, hvis jeg tager udviklingen i udlandet, i de store lande, så vil i se, at i stigende 

omfang så er det... Altså ham der var ’chairman’ i KPMG international, mens jeg var ’vice chair’ 

han blev selvfølgelig revisionsudvalgsformand hos ’DE’ og en anden blev hos Barcleys bank. Altså 

det er helt tydeligt, at de tager folk ind, der har de der kompetencer i de store virksomheder. Så jeg 

tror egentlig, at uanset om man vil uddanne sig eller, om man ikke vil uddanne sig, så tror jeg, man 

når der over på et tidspunkt.  
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11. Hvis man nu ikke vil stille krav til uddannelse, ville det så ikke give mening, eksempelvis 

at stille krav om, at der skal sidde en tidligere autoriseret revisor i revisionsudvalget? 

Finn: Tjoo, det er jo et fromt ønske. Altså der hvor i prøver at presse mig ud, det er på, om det skal 

være et egentligt krav. Jeg vil sige, at i sådan en lille virksomhed som vores, og vi er jo ’small cap’, 

så nu taler jeg på vegne af alle ’small cap’, der er det jo et enormt bureaukrati at sætte op. Altså vi 

skal jeg jo gud hjælpe mig lave ’corporate governance’ bestemmelser, og vi skal have en politik for 

det svage køn, og vi skal lave CSR. Det er grotesk, hvad vi skal lave. Og hvis du derudover skulle 

bede folk om at være særligt uddannet, altså det er bare et kæmpe korthus du sætter op for noget, 

der ikke er særlig stort. Og når jeg er gået ind i det, efter jeg har arbejdet i så mange år, så kunne 

jeg lige så godt have gået ind i en stor virksomheds bestyrelse, hvis det var det, jeg gerne ville. Men 

mit liv er fodbold, og jeg sætter pris på at rejse med et fodboldhold til udlandet og alle sådan nogle 

ting. Jeg elsker det der. Så det vil jeg gerne bruge en masse tid på, uforholdsmæssigt hvor meget jeg 

får for det, og den prestige der følger med. Men det er mit liv. Det arbejde jeg laver for KB, det gør 

jeg gratis. For at komme tilbage til dit spørgsmål, så vil jeg bare sige, du kan slå alle de der ’small 

cap’ og ’mid cap’, helt op til den øverste del af ’mid cap’, dem kan du slå ihjel ved at vælte krav på 

dem. De kan simpelthen ikke overkomme det. Fordi du sidder med en ’lean’ organisation, og du har 

seks mennesker i en bestyrelse, altså hvordan fanden skal man få tid til at gå alt det der igennem? 

Vi har jo ikke et direktionssekretariat, som du har i Danske Bank og AP Møller og alle de klienter, 

jeg har haft. Vi har jo… Der sidder en CFO ikke? Altså hvordan fanden skal vi få lavet det hele? 

Det er meget stort. Jeg synes selv, det er meget at svinge hjem. Altså her i foråret… Jeg arbejder 

meget for at få lavet alle de her rapporter, få det godkendt og få talt det igennem osv. Og nu har vi 

det her med persondata,’it’s dragging us down’. Når ja, men hvornår får du tid til at snakke om 

fodbold? Fordi du bruger jo utrolig meget tid på det der. Nu skal vi have generalforsamling og 

have forberedt det ene og det andet. Det er faktisk rigtig meget arbejde, og jeg tror… Men sådan er 

det i hele verden, og jeg går ind for, at der er en solid erhvervslovgivning, men altså der er bare 

rigtig meget, rigtig meget.  

12. Mener du at der sammenhæng mellem revisionskvalitet og de revisions- og 

regnskabsmæssige kompetencer i revisionsudvalget? 

Finn: Altså jeg vil ikke sige at.. Altså du kan jo godt lave en fremragende revision et sted, hvor der 

er et talentløst revisionsudvalg. De to ting behøver ikke hænge sammen nødvendigvis. Men det er 

klart, at et velbestykket revisionsudvalg, vil have bedre mulighed for at påvirke en god revision. Det 
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er helt klart. Men du kan ikke nødvendigvis sige, at hvis du havde verdens mest talentløse 

revisionsudvalg, så kan du ikke nødvendigvis sige, at revisionen bliver dårlig. Altså 

revisionsfirmaet har typisk deres procedure osv. Og uanset hvad revisionsudvalget måtte sige, så vil 

de jo gøre det, de synes er rigtigt, så jeg tror at… Jeg tror ikke, der er nogen direkte sammenhæng, 

men det er klart, at jo bedre og dygtigere folk der sidder både hos valgte revisorer, 

revisionsudvalget og i bestyrelsen i øvrigt jo bedre bliver produktet samlet. Det tror jeg ikke, der er 

nogen tvivl om.  

13. Det er en del af revisionsudvalgets opgave at skulle være med til at sikre og øge 

revisionskvaliteten. Har i en fast procedure til dette, har i eksempelvis en tjekliste, eller 

hvordan gør i det i praksis? 

Finn: Vi har ikke en tjekliste. For nu at være hudløs ærlig, så vil jeg sige, at jeg er faktisk nødt til at 

gå ind og læse paragrafferne ret minutiøst for at overhovet kunne huske, hvad det er der står og for 

at tolke det. Nu er der lige kommet en ny vejledning, men nogen gange er det en lille smule 

vanskeligt at sige, hvad det egentligt betyder, det man skal. Fordi, det starter jo med at være en 

form for samarbejde med nogle forhåbentlige dygtige mennesker, der skal sætte sig sammen. Hvis 

jeg tager bestemmelserne så står der, ”at vi skal underrette det samlede øverste ledelsesorgan om 

resultatet af den lovpligtige revision herunder regnskabsaflæggelsesprocessen”. Hvad fanden er det 

lige vi skal underrette om ikke? Og det andet, ”vi skal overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen og 

fremsende henstillinger”. Det er jo en sjov oversættelse, eller ”forslag der sikrer integriteten”. 

Jamen altså, hvis det er man i øvrigt har en fornuftig regnskabsaflæggelse, og man har nogle 

fornuftige procedurer, hvad er det så? Altså ”henstillinger eller forsalg til at sikre integriteten”… 

Hvis der er nogen, der træder ved siden af, så bliver de fyret. Og så skal vi overvåge om 

virksomhedens interne kontrolsystem osv… Det er bare for at sige, der er en masse ting, man skal 

gøre. ”Overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet i det der tages hensyn til den seneste 

kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden”. Vi vælger et ’BigFour’ firma… PWC er verdens største. 

Du ved, hvad er det, vi lige skal komme med? Der står, der mangler et hak i en manual et eller 

andet sted. Ja det er fint, det går vi så igennem. Og så sætter vi os minutiøst og kigger på, hvad er 

resultatet er seneste kvalitetskontrol. Det kan vi så skrive til referat, men det er jo ikke noget, der 

giver noget produktivt. Og så står der her, det der med, ”godkende andre ydelser end revision”. 

Det har vi en politik for og en godkendelsesproces osv. Osv. Men meget af det andet er egentlig 

noget rundt noget, når det reelle egentlig er, at vi beder en revisor om at præsentere en 

revisionsplan, og så kommer vi og siger, ”når har i tænkt jer at gøre det, skulle i ikke bruge nogle 
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kræfter på det her, eller var det en idé at gøre noget mere her?”. Så siger de ”vi har tænkt os at 

gøre det på den og den måde, og derfor har vi måske ikke tænkt os at gøre så meget der”. Så kan vi 

diskutere det her frem og tilbage. Det er den måde, det er på. Eller at vi har en ny IFRS standard, 

der skal implementeres, at så tager vi helt konkret et lille møde og diskuterer om det. Hvordan 

synes i, vi skal gøre? Hvordan synes vi, vi skal gøre? Hvordan synes vore CFO det skal gøres? 

Hvad gør vi? Og så gør vi det sådan, sådan og sådan. Det er jo ikke… Altså jeg nødt til, til sidst, 

når jeg går ind til bestyrelsen og sige, at vi skal underrette, ja hvad fanden er det lige vi skal 

underrette om? Når ja okay, vi underretter nu. Så skriver vi ned i bestyrelsesreferatet, Finn Meyer 

underrettede om, men hvad var det lige jeg underrettede om? Og hvis i tager vejledningen, så er det 

også svært at se rigtigt, hvad er det lige, jeg underrettede? Altså det står jo ikke rigtigt. Men vi er 

bare nødt til at dokumentere og dokumentere, fordi hvis nogen kommer efter os, og vi skal have en 

bøde på 300.000, så er vi nødt til, at det alt sammen står der. Og det er det, vi bruger en del tid på 

at sikre os… Formalia. Og det gør vi også samtidig med, at det har et reelt indhold, det vi laver. Vi 

gør jo ikke noget, der bare er til grin. Men det er bare for at sige egentlig, at det er rigtig meget, vi 

skal tænke over, som ikke bare har at gøre med at få færdiggjort de opgaver, vi står overfor, nemlig 

at sikre en solid regnskabsaflæggelse og en solid revision. Og der kan jeg sige for mit eget 

vedkommende, at nu har jeg næsten brugt 40 år af mit liv på at skabe et pænt navn, derfor har jeg 

sagt til alle, nu går jeg ind i det her. Men der er kun et ønske fra min side. Vi overholder alle love, 

alle regler, jeg gider ikke have nogen diskussion om det, der er overhovedet ikke nogen drøftelse af 

det der. Folk må gerne komme efter os, og vi kan selvfølgelig glemme et eller andet eller, vi kan 

begå en fejl, men udgangspunktet er og gælder også for vores formand og det andet medlem af 

revisionsudvalget, vi gider ikke diskutere det der. Vi opfylder alle krav fordi, hvorfor skulle vi ikke 

gøre det? Jeg er jo ikke gået ind i det her for at risikere at få en reprimande eller en bøde, så er jeg 

jo idiot, hvis jeg gjorde det. Det ønsker jeg ikke, og det ønsker de andre heller ikke.  

14. Der er altså en decideret procedure, som skal sikre at i opfylder lovkravene, hvor nogle af 

dem bliver løbende diskuteret, mens andre er mere formaliseret? 

Finn: Vi starter med at vælge en revisor. Så laver vi en årsplan i samarbejde med revisor om, hvilke 

områder vi skal gå igennem. Og vi tager udgangspunkt i den, PWC har lavet. Vi kunne lige så godt 

have taget udgangspunkt i en anden, også har vi faktisk langt flere møder end fire. Også går vi de 

enkelte emner igennem, også tager vi folk ind, som er dygtige inden for de enkelte områder. Det er 

den måde, vi arbejder det igennem på. Og vores møder bliver længere og længere. Før i tiden var 
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det fra 8-11, og nu er det så fra 8-12, og vi er næsten oppe på 8-13. Det er nogle lange møder 

efterhånden, hvis du skal nå det hele igennem. Det er virkelig meget tid, der bliver brugt på det.  

15. Hvordan forholder i jer til vurdering og kontrol af revisors uafhængighed? Har i en fast 

procedure til dette?  

Finn: Hvis du ser her, så har vi et kommissorium og det ligger vist også på hjemmesiden, gør det 

ikke? Det fylder altså 12 sider. Det er kraftedme vanvittigt, plus bilag det er helt ’gakgak’. 12 sider 

bare som kommissorium i forhold til noget, som står ret omfattende i loven. Men nu kan i høre, jeg 

er ved at spise min egen medicin. Og det skal der så rettes lidt i igen i år, og sådan er det. I den der 

står jo blandt andet om, hvad hedder det, andre opgaver end revision, og hvordan vi godkender 

dem. Og der er så lagt et helt bilag ind, som ligger i bilag a, som indeholder de opgaver, som de 

må, og som de ikke må. Og så har vi en proces, der siger, at hver eneste gang revisor bliver 

anmodet, og vi bruger revisor rigtig meget, ikke sådan så vedkommende ikke er uafhængig, og vi 

ligger langt fra 1:1 i forholdet mellem revision og ikke revision, men vi har fundet at PwC er 

dygtige og at vi gerne vil bruge dem, men jeg vil ikke i nærheden af kritik. Så vi kommer ikke i 

nærheden af det her. Men hver eneste gang, at det er på tale, at de skal bruges, så sender CFO en 

mail til mig om, hvad det er for en opgave, og hvilken honorarstørrelse vi taler om, og så bliver jeg 

bedt om bekræfte det, og så går vi videre der fra, inden for de policies, der ligger selvfølgelig. Og 

samtidig skriver revisorerne til os, at de kan påtage sig opgaven uden at deres uafhængighed 

kompromitteres. Så det er den måde, det bliver gjort på.  

16. Nu er forhold som godkendelse af ikke revisionsydelser og lignende nogle målbare 

forhold. Ifølge revisionsteorien er revisors uafhængighed i lige så høj grad baseret på revisors 

personlige egenskaber, integritet og lignende. Hvordan forholder i jer til dette? 

Finn: Vi har faktisk forinden hvert revisionsudvalgsmøde, det vi kalder ’private sessions’, hvor vi 

har ’private sessioner’ med CFO’en og direktøren og med revisor. Vi smider de andre uden for 

døren, og så tager vi dem ind. Tit har de ikke noget at sige, og der kan de så sige, hvis en CFO eller 

regnskabsmedarbejder har nogle forkerte holdninger i et datterselskab eller ’whatever’. Min 

holdning er, at det vil jeg gerne have at vide, så hurtigt som det overhovedet kan lade sig gøre. Det 

andet jeg gør, det er er, jeg tit beder om en samtale med revisor, kun dem og jeg typisk over 

telefonen, inden udvalgsmødet. Således har revisor noget han gerne vil fortælle mig, så kan han 

gøre det ’out in the open’ uden der er nogen direktør til stede, uden der er noget som helst. Det gør, 

at jeg synes, at jeg kan have en god dialog. Det her jeg været glad for, når bestyrelsesformænd har 
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gjort det med mig. Og tit er det noget, hvor jeg spørger, skal vi have den samtale? Nogle gange 

siger de, jeg har travlt og er helst fri, og i øvrigt er der ikke noget, og så behøver vi den jo ikke, men 

ellers tager vi den. Jeg vil sige, hvis jeg havde indtryk af at en af vores revisorer ikke var ærlig eller 

uafhængig, så vil jeg smide ham ud eller bede om, at der blev fundet en anden. Og der kan man jo 

sige, at jeg er gået ind i et område, der slet ikke vedrører mig, for jeg har jo også bedt om at vi fik 

nogle bestemte ’reviewing’ partnere på. Jeg har med vilje bedt om at de ’tougheste’ kom på vores 

kontrakt. Og tilsvarende med hensyn til skat og moms. Så vi ved, at selvom der skulle smutte noget 

forbi os, så ved vi, at der ikke sidder en eller anden elev, men en granvoksen banan, så hvis der var 

et eller andet, så vil vedkommende ’speek up’, og jeg kender dem typisk fordi, det er nogen, jeg 

kender fra min tid, så de ville også kunne kontakte mig, og sige der er noget her, der er helt sort. 

Det har vi ikke været udsat for.  

17. Uafhængighed er jo et ret uhåndgribeligt begreb, og vi kan godt blive enige om, at en stor 

del af er baseret på revisors personlighed– Mener du så, at det overhovedet giver mening at 

skulle vurdere det her? 

Finn: Jeg synes, det er meget vigtigt, at revisor er uafhængig både ’in apperence’ og i enhver anden 

henseende, så det går jeg rigtig meget op i.  

18. Helt enig. Men hvordan vil man regulere og måle noget, der ligger i revisors personlighed? 

Finn: Det gør vi jo ved… i det her tilfælde, så er den ene af de revisorer der er, ham har jeg været 

revisor med i 15 år hos AP Møller, så ham kender jeg ud og ind, og har også haft andre klienter 

sammen med ham. Den anden revisor er en, jeg ikke har kendt tidligere, men som jeg nu har haft 

lejlighed til at arbejde sammen med, og han er helt bestemt uafhængig. Nu er det første år, de er 

inde, så de er ikke rigtig nået at ”gå i seng med” de der fyre endnu vel, men hvis jeg fik indtryk af, 

at de ikke var uafhængige, så ville jeg gøre anskrig, for det ønsker vi simpelthen ikke. Også af 

hensyn til, og det skal man også forstå, det rammer også os selv, hvis der er et eller andet, der går 

galt. Jeg mener i øvrigt at prestigen i for et revisionsfirma at være revisor for Parken er ikke sådan 

stor, noget andet er at være revisor for Danske Bank, hvor du kan sige, at tabe den… Altså i sin tid 

i KPMG regi var GE den første store kunde, man havde fået, hvem var det lige, som partner skulle 

tabe den? Men sådan er Parken jo ikke. Du vil ikke kompromittere dig selv for at holde Parken som 

kunde, det vil du jo ikke, altså så er du jo et fjols. Når ja, altså fordi pengene er jo heller ikke store 

nok, du kan jo ikke trække noget hjem. Noget andet var jo at du kan trække 50 millioner hjem, som 

du kan gøre på nogle klienter. Her kan du trække 200.000, det er jo ikke noget, der gør et 
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revisionsfirma bedre eller dårligere. Det er i virkeligheden ligegyldigt. Så jeg tror ikke, at det er det 

største problem, vi sidder med, men jeg ved ikke om jeg overhovedet fik besvaret dit spørgsmål? 

19. Jo altså, spørgsmålet var mere om, man i et vidst omfang ikke bliver nødt til at stole på 

revisor, og stole på at revisor selv vil sige fra, hvis hans uafhængighed er i fare? 

Finn: Altså vi har så mange samtaler med de revisorer, også under fire øjne uden klienten egentlig 

er til stede. Så jeg vurderer egentlig ikke... altså som stængerne står lige nu, så vil situationen ikke 

kunne opstå med Parken, men jeg kan ikke udtale mig om alle mulige andre klienter. Men jeg tror, 

du har ret i at revisionshusene også selv forsøger at holde folk uafhængige. Men der sker jo hvert 

eneste år, som i ved, både i Danmark og i udlandet nogle sager, som man ikke kan undgå. Der hvor 

du... som regel er der noget prestige med i det, det er større klienter, vi taler om. Men det du siger 

med at være uafhængig, det er noget personligt. Jeg har været revisor, som jeg siger, for Carlsberg, 

ISS og Nordea og AP Møller i mere end 20 år, og hvis ikke du…. Jeg tror ikke, der er nogen, der er 

i tvivl om, at jeg har været uafhængig, men ’in apperance’ kan der være nogen, som synes jeg har 

været lidt tæt på fordi, jeg har været der mere end 20 år.  

20. Nu kommer du selv ind på det her med prestige, og hvis man forestiller sig at man som 

revisor havde en stor kunde, hvor det ville skade dit omdømme at miste den her kunde, er 

revisors uafhængighed så ikke påvirket? 

Finn: Jo det kan den sagtens være.   

21. Tror du så revisor ville sige fra, hvis man forestiller sig at de eksempelvis var uenige om 

påtegning? 

Finn: Så kan du sagtens få et problem. Og det er klart, at du kan også få et problem i en virksomhed 

som Parken i relation til en påtegning og sådan nogle ting. Men der tror jeg egentlig, hvis jeg 

maser revisor, nu taler jeg om BigFour firmaer, og i Danmark ikke KPMG, nu taler jeg om de 

andre firmaer, og hvis jeg maser dem i forhold til en påtegning, så tror jeg, det der må ske er, at de 

går tilbage til deres faglige afdeling. Og så vil de prøve at holde dem i ørerne i forhold til, hvad kan 

de tillade, og hvad kan de ikke tillade. Det ville være den normale situation, og ellers skal jeg 

klaske dem op ad væggen på en eller anden måde, og det jeg ikke engang sikker på, at man rigtigt 

kan. Men altså jeg er selv blevet kastet op ad væggen nogle gange, hvor jeg er blevet mast helt op i 

en krog…  

22. Hvad gjorde du, i de pågældende situationer? 
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Finn: Der har jeg forhåbentlig i situationerne haft rygrad nok til at sige fra. Men jeg er også blevet 

smidt ud nogle steder, skal jeg så sige. Jeg er også blevet smidt ud nogle steder, hvor folk har sagt, 

at jeg ikke er fleksibel nok og sådan nogle ting. Men det må du tage med. Og det er rigtigt, at det er 

et spørgsmål om menneskelig karakter og karakterstyrke og vilje og sådan nogle ting, og der er 

sikkert massere revisorer, og det kan vi se, dygtige, dygtige folk som lader sig tryne til at gå med et 

sted… Jeg tror bare, at hvis du ser på det over et fuldt karriereforløb som valgt revisor, jeg tror, at 

der er stor respekt om, at du en gang i mellem står fast. Jeg tror, det er der nogle, der vil sige, det 

er meget rart, at han har et eller andet sted, hvor han ikke giver efter, det tror jeg.  

23. Hvis vi går lidt tilbage til nogle af de praktiske opgaver, har i en fast procedure til 

udvælgelse af revisor? 

Finn: Det har vi. Det står også i vores kommissorium, egentlig ret detaljeret. Jeg er ikke sikker på 

at det er skrevet 100 % perfekt, men her er der så en tekst om genvalg og nyvalg og ved nyvalg 

anvendes følgende procedure, og så er det hele skrevet ind, og det har vi tænkt os at rette lidt i.  

 

24. Så i har nogle helt faste nedskrevne procedurer for nogle af de her opgaver, såsom valg af 

revisor, honorarbegrænsningen og firma- og partnerrotation? 

Finn: Altså nu har vi ikke gjort meget ud af partnerrotation og det der, simpelthen fordi de er lige 

kommet ind. Men vi har så nyvalg og genvalg. Og gokendelse af andre ydelser. Det kan sgu være 

det ligger over i bilagene. Du kan se, det er blevet så omfattende, jeg kan sgu ikke engang huske, 

hvad der står. Nej det står der ikke engang. Det vil jeg lige skrive ned. Det var godt set. Men det er 

ikke aktuelt lige nu, men det bliver det på et tidspunkt. Men det er jo ret sjovt, hvis man tager sådan 

et styk papir her. 12 sider plus bilag. I kan jo godt se, en forretningsmand, en ’selfmade’ 

forretningsmand, ”altså vi skal lige gennemgå det her på bestyrelsesmødet”, de bliver jo trætte. 

Altså så kigger de på mig, og så siger ”kan vi ikke skrive under?”. Det gider de jo ikke bruge 

kræfter på. Jeg siger ikke, at det er sådan, situationen er hos os. Jeg siger bare, i kan godt forestille 

jer hvordan… folk der blevet milliardære på at drive deres egen forretning, så kommer jeg over til 

dem, en københavner der begynder med 12 sider plus bilag fra et revisionsudvalg, så bliver de sgu 

trætte.  

25. Oplever i nogle udfordringer i relation til jeres opgaver som revisionsudvalg, eksempelvis 

opfyldelse af krav eller samarbejde med ekstern revisor? 
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Finn: Jeg synes, vi har et fantastisk godt samarbejde med de valgte revisor. Selvom jeg ikke er en 

type der roser, så vil jeg sige, dem der er hos os. De har fandme gjort det godt. Rigtige dygtige og 

gode folk, velforberedte. Jeg har lige været til møde med Svend Carlsen og Per Gunslev, hvor jeg 

netop sagde det samme. Og normalt… visse revisorer på chefniveau de har lige skimmet overfladen 

eller blevet orienteret af en medarbejder. Men når du sidder i et fem timers revisionsmøde, så kan 

du altså høre om, folk er velforberedte eller om, de ikke er. De folk, der kommer hos mig, de er 

velforberedte. De ved, hvad vi snakker om, de har svar på rede hånd, de er super dygtige.  

26. Tror det, at det er generelt, eller tror du, det er fordi, du sidder som 

revisionsudsvalgsformand? 

Finn: Det kan jeg ikke svare dig på. Jeg tror at professionalisme… Nu kan jeg sige, at nogle af de 

andre bestyrelser jeg sidder i, der primært har med private equity at gøre, det er sgu dygtige folk, 

de sender ind i ringen. Nu er det også med kæmpe pensionskasser involveret og AP Møller sådan 

nogle, så det er nok ikke de ringeste, de sender ind i ringen. Jeg har ikke noget… jeg kommer også 

nogle steder i mindre enheder, hvor jeg må sige, der er jeg nærmest blevet skuffet over hvor ringe 

det er. Det er så ikke BigFour virksomheder men BigSix eller BigSeven virksomheder. Og der har 

jeg været dybt skuffet med kvaliteten af det arbejde, der er blevet udført, men de store ting jeg har 

med at gøre, der må jeg sige, der har jeg ingen… De er gode, de er rigtig dygtige.  

27. Er der nogle forhold eller områder i virksomheden, som du mener revisionsudvalg bør 

være mere involveret i? 

Finn: Det der er problemet, synes jeg, er, at du har… I første omgang har du fire møder om året, 

nemlig op til kvartaltsregnskabet. Og et kvartalsregnskab for en børsnoteret virksomhed, det er 

faktisk ret svært. En af de sværeste ting er forventningerne til fremtiden. Det vil sige, du skal gå 

budgetter igennem rimelig minutiøst for at sikre dig, at det du kommer ud med som udmelding, det 

er i orden. Samtidig med at du skal rapportere efter alle kunstens regler IAS 34 osv. vedrørende den 

periode der er gået, og du skal sammenholde det med, hvad du tidligere har sagt osv. Jeg synes, det 

er tidskrævende, og hvis du skal have den kvalitet i det, som jeg mener er påkrævet, så skal du altså 

bruge en del tid og kræfter på det. Hvis du så derudover skal gå ind og kigge på en revisionsplan, et 

revisionshonorar, alle mulige andre ting, de der ting vi talte om, rapportering om det ene og det 

andet. Du skal sikre dig dine, hvad hedder det, dit kommissorium for diverse udvalg er på plads, du 

skal sikre dig at bestyrelsens forretningsorden er på plads. Det er utrolig mange ting, du skal 

igennem. En direktionsinstruks. De skal hele tiden gås igennem og genopfriskes. Jeg synes, der er 
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ekstrem meget. Og nogle gange kan jeg være bange for om, man kan nå det. Og derfor har vi haft 

syv/otte møder i år. Altså ikke i år, men siden 1. januar 2017. Det er mange. Vi bruger mange 

kræfter på det. Og derudover så kommer der… Vi har i Parken, og det er ikke nogen hemmelighed, 

haft forespørgsler fra Styrelsen omkring forskellige regnskabsmæssige ting, og det skal du besvare. 

Det er fandme meget arbejde, virkelig meget arbejde.  

28. Hvordan ser du revisionsudvalget som en værdiskabende funktion både som tidligere 

ekstern revisor, men også nu i den rolle som revisionsudvalgsformand? 

Finn: Jeg mener, begge parter har stor gavn af det. Bortset fra at det er ekstremt tidskrævende. Og 

den måde de fleste virksomheder er indrettet på, så får du en fast pris for revisionen herunder 

deltagelse i et antal møder også om, du så udvider med et møde eller to, så stiller de jo op til det. 

Du begynder ikke at sende separate regninger, eller det er der måske nogle, der gør, men for de 

fleste så er deltagelse i revisionsudvalgsmøde en del af det. Og jeg må sige at ofte stiller begge 

revisorerne op til møderne, selvom jeg siger, at det tilstrækkeligt, at de stiller med en, så kommer de 

begge to. Det betaler vi ikke ekstra for. Det er klart, hvis vi har en sag, så kommer der en ekstra 

regning, men ikke på det. Og det er bare rigtig meget tid, af vores revisorers kostbare tid, og også 

af vores egen, men det er så egne ting, og jeg synes, at begge parter har god gavn af at sidde 

sammen og tackle væsentlige emner sammen. Da jeg startede som revisor, der var der slet ikke 

noget der hed revisionsudvalg. Tit deltog revisorer slet ikke i bestyrelsesmøderne. Hvis du endelig 

kom ind til et bestyrelsesmøde så fik du et slot på 10 minutter eller et kvarter, hvor du kunne læse 

op fra revisionsprotokollen og påpege et par emner, og så blev du smidt ud igen. Eller du kunne 

sidde til regnskabsgennemgangen og protokolgennemgangen. Nu sidder revisorerne lidt mere med, 

og det at vi kan få lejlighed til at tale sammen, og at der er en pause, hvor vi kan ’small talke’ det er 

tit en fordel. Jeg gør i hvert fald meget ud af, til alle de revisorer jeg arbejder med, de må altid 

gerne ringe eller skrive til mig. Er der den mindste bekymring for, at alt ikke er som det skal være, 

så lad mig få besked hurtigt. Altså der er andre både bestyrelsesformænd og direktører, de vil ikke 

høre noget, og de vil bare køre det på deres måde, så det er to forskellige holdninger til det. Jeg 

beder rent faktisk om, ring til mig hvis du har nogle bekymringer eller, hvis alt ikke er, som det skal 

være, lad mig få besked. Jeg vil hellere vide det frem for, vi løber ind i et eller andet, jeg ikke var 

bekendt med eller, jeg troede vi var i overensstemmelse om, og det så viser sig, at vi ikke er det.  

29. Men det har vel også noget at gøre med, at du er så åben overfor samarbejdet med 

revisor? 
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Finn: Ja.  

30. Er det forbeholdt jeres revisionsudvalg, eller det en generel tilgang? 

Finn: Altså det kan jeg jo ikke svare dig på. Jeg vil sige, jeg har haft udmærkede samarbejder med 

en række revisionsudvalg og revisionsudvalgsformænd. Jeg tror egentlig moderne ledere, nogle af 

dem jeg kalder moderne, de er tæt på 60 år, men det er meget forskelligt fra Mærsk Møllers tid og 

Sandholm som han hed, der var chef for bryggerierne, det har ændret sig meget siden da. De ville 

helst ikke have, at der var nogle kritiske punkter. Jeg tror egentlig i dag, at de fleste moderne ledere 

vil gerne have at vide ’up front’, er der noget, der skal gøres anerledes eller kan gøres bedre, for så 

må vi gøre et eller andet ved sagen. Så kan der selvfølgelig være enkelte områder, hvor man er 

lodret uenig, det har der nu ikke været, det kunne der sagtens være, men der kan være områder, 

hvor vi siger, ”vi synes vi skal gøre det sådan og sådan”, hvor revisor siger, ”det er jeg helt uenig 

i”. Men så lad os hellere tale det igennem i stedet for at sidde og slås om det.  

31. Man kan argumenterer for, at der generel i Danmark er en høj integritet omkring revisor, 

og at vi ikke har så mange sager. Tror du revisionsudvalget kan bidrage med noget i forhold 

til det – altså om det kan styrke revisors omdømme i samfundet? 

Finn: Altså jeg er ikke sikker på… I den tid jeg har deltaget i det her. Der vil jeg sige, da jeg 

startede midt i 70’erne, der var der nok mere autoritetstro og dermed nok mere estime omkring 

altså selve det at være revisor. De fleste vidste jo ikke… jeg tror heller ikke folk i dag helt ved, hvad 

det vil sige at være revisor. Spørger du en journalist, ”hvad er en revisor?”, selv 

erhvervsjournalist, altså de fatter det jo reelt ikke. Og hvis du går langt ud, så kan selv direktøren 

fra FSR være i tvivl om, hvad fanden er det egentlig at være revisor. Men med alt det her med 

manglende autoritetstro, og at man ligesom piller folk ned fra piedestaler, der er der også sket det, 

at man har…. Da jeg startede som revisor, så var en revisionspåtegning revideret og så en 

underskrift. Og siden da er det blevet længere og længere og længere. De færreste gider at læse 

det. Min kone har en godtgørende fond, som hun er chef for. Det der fylder mest, det er faktisk 

revisionspåtegningen. Det er der jo ikke en djævel, der gider at læse. Jeg er ikke sikker på, at folk 

rigtig forstår alt det der. Det de forstår er, at du har en blank revisionspåtegning i dag og 

virksomheden så går ned i morgen. Det forstår de fandme. Og så siger de, der er noget, som der 

ikke er, som det skal være. Og det er der, at revisor typisk fejler. De får ikke skrevet, det de skal 

skrive, de skriver alt muligt andet gylle om, at vi tilrettelægger det på den ene eller den anden 

måde, og vi ser ikke alt, og vi gør alt muligt, men der er for få, der siger fra ”when the going gets 
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tough” og får det skrevet tydeligt, så folk ikke kan misforstå det. Og jeg tror egentlig… vi kan 

udvide revisionspåtegningen, så tosset vi vil, og nu er der kommet det der nye med, at vi skal have 

væsentlige emner ind osv. Og det er fint nok. Men det er desværre gået, præcis som jeg havde 

forventet, og som jeg har hørt fra forskellige revisorer og revisionsudvalg. Det er jo den tekst om 

egentlig skulle skræddersys, altså de der to/tre/fire punkter, som skulle skræddersys til den enkelte 

kunde så man forstod det, det bliver jo standardtekst. Fordi folk forstår ikke det skræddersyede, og 

så bliver det bare standard. Men netop det at gøre det til standard, det gør jo, at det måske ikke 

netop ikke er relevant den pågældende kunde. Jeg vil sige, vi skal ind i en ny krise for at se om hele 

det her overhovedet har givet noget, selvom det er et kæmpelagt studie, der er nået frem til den 

påtegning, vi har i dag, og jeg er ikke sikker på den hjælper noget som helst. Men det må tiden jo 

vise. Men i hvert fald ved den forrige krise, hvor vi allerede havde de her lidt længere to siders 

påtegninger, hvor du nu er ude i 2,5 til tre siders påtegninger. Altså to siders påtegningerne hjalp 

jo ingen vegne. Der gik folk jo ned som fluer. Så jeg er ikke sikker på… Jeg tror stadig, der et 

estime omkring et revisionsfirma, og jeg tror stadigvæk, der er et estime og en tillid til en 

revisionspåtegning. Jeg tror ikke, det er nogen blind tillid, og årsagen dertil er, at det ofte har vist 

sig at ”when going really gets tough” så er revisor ikke den, der går ud, og får det skrevet tydeligt 

nok.  

32. Men, mener du så at revisionsudvalget kan bidrage med noget til opfattelsen af revisor i 

samfundet? 

Finn: Det tror jeg, det tror jeg.  

33. Mener du så at revisionsudvalg er vejen frem? Altså nu snakker du selv om, at vi har gjort 

påtegningen længere og længere, men hvis en virksomhed går ned efter en blank påtegning så 

kommer revisor alligevel altid i klemme. Mener du så at revisionsudvalg er vejen frem, frem 

for øget regulering? 

Finn: Jeg synes, det er en god idé. Altså jeg synes også, det er en god idé med certificering af 

revisorer og alt det der uddannelseskrav. Jeg synes grundlæggende, det er en god idé… Jeg tror det 

system, vi har nu fra alt den tid, jeg har haft med sådan noget her at gøre, det er nok det mest 

’waterproffed’ system vi har. Men vi ser jo desværre hver eneste dag, virksomheder der kommer i 

kæmpemæssige problemer, og hvor revisor ingen steder at finde… Det er jo bare forstemmende, at 

det er sådan.  
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34. Men giver det mening at regulere yderligere? 

Finn: Det vil altid ske. Næste katastrofe, der opstår så vil der komme yderligere krav.  

35. Men så er det vel lige så meget et politisk tiltag? 

Finn: Altså skruen uanset hvor voldsomt jeg synes, at arbejdet er nu, så vil skruen blive vredet 

endnu en gang efter den næste krise. Det hersker der ingen tvivl om. Sådan har det været historisk 

hver eneste gang. Og man tænker, kan der nu blive mere? Og ja der kan blive mere. Helt ned til 

noget af det tekst der står i loven. Altså man forstår det jo ikke. Jeg synes teksten, der var tidligere 

var lettere at forstå. Og vi havde det møde nede i Styrelsen omkring vejledningen… jamen selv 

Styrelsen måtte jo sige, at vi har tolket det sådan og måtte sende et brev ud efter med at de lige 

måtte kigge på det igen. Det er jo der, vi er med EU-lovgivningen. Altså det er sjovt, det er sådan, 

der er bare meget. Men det slutter ikke her, og der vil blive ved med at komme flere krav til 

regnskab og til noter og det ene og andet. At noget af det så vil gå lidt i cirkel, det har vi jo set gang 

på gang, forstået på den måde at man indføre en eller anden regel, også finder man ud af ”når nej 

det var vanvittigt”, og så vil man gå tilbage. Sådan vil det være. Men det strammer op hele tiden. 

Hvis man ser på et helt almindeligt regnskab som vores, og vores er jo ikke nogen stor butik, altså 

den butik jeg sidder i bestyrelsen i her, den jo faktisk mindre end den her forretning, altså mindre 

end EY’s forretnings som jeg var chef for, som da jeg var chef for den, havde den en omsætning på 

1,5 milliarder eller et eller andet og i Parken, der har vi 1,4 eller sådan noget. Det er ikke sådan 

man tænker ”fuck hvor er det en stor forretning”. Og vi bruger altså oceaner af tid på alt det her, 

og man kan sige... Er der virkelig behov du skal gøre så meget for så lille en butik, hvor du kan sige 

80% af aktierne ligger fast på tre hænder? Det er virkelig meget arbejde. Jeg har ikke noget imod 

det, og vi gør det, og alt er godt, men noget af bureaukratiet… Noterne, det var egentlig det 

argument, jeg skulle hen til. Noterne er blevet så omfattende, jeg kan jo ikke engang… det er jo 

umuligt for mig. Eller altså det kræver jeg downloader en af tjekskemaerne fra en af BigFour 

firmaerne for overhovedet at se om, vi har alle noter med. Det er uladesiggørligt for mig. Så kan 

jeg bede min CFO om at gøre det, så sidder han og ser træt ud eller, så kan jeg bede vores revisor 

om at gøre det eller en eller anden, anden. Det er et enormt stykke arbejde… Altså er der nogen der 

kan overskue IFRS i dag? Det er uladesiggørligt. Der er jo ingen, der kan gøre det. Og så får du en 

IFRS specialist ind til sidst til at sige, så mangler der et eller andet stykke tekst, som ingen har 

husket. Når ja, men det er jo helt vildt for så lille en forretning. Der er jo ikke rigtig noget.  

36. Men det var mere din holdning i forhold til øget lovgivning… 
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Finn: Det kan lovgivere ikke lade vær med. 

37. I forlængelse heraf, og at du siger vi kun kommer til at se øget lovgivning. Tror du så det 

kommer til at have en betydning, at vi har stigende krav fra lovgivers side, samtidig med at vi 

har faldende priser på revisionen? 

Finn: Der er nogen, der bliver ’squeezet’ i det der, det er helt klart. Det er revisorerne i første 

omgang, indtil man finder ud af det. Men det har jeg sagt i massere af år, men det er aldrig sket 

heller ikke i min tid, og det bliver ved med at gå den forkerte vej. Jeg ved det faktisk ikke. Det jeg 

synes, er det allerstørste problem i den verden, vi lever i, det er jo kompleksiteten generelt. Der er 

en enorm kompleksitet stort set i alt herunder også bare i virksomhedsdriften. Altså hvad det kræver 

efterhånden af tilladelser og momsregistrering og skat… det tusindvis af ting du skal opfylde, og det 

næsten umuligt at opfylde det. Jeg vil sige, jeg er glad for at min forretning som jeg sidder i 

bestyrelsen i, altså den her forretning. Det er en ren dansk butik. Hvis du nu tager i modsætning til 

det, en stor forretning som er i, jeg ved ikke hvor mange steder i verden med forskellig lovgivning i 

hvert land osv., hvad er det for et revisionsudvalg, der overhovedet kan gennemskue alt det der? 

Det er der jo ikke ret mange, der kan. Det er jo derfor, der kan ske en hvidvasksag i Danske Bank, 

og der kan ske alle mulige andre ting, hvem er det der kan overskue alle de problemstillinger? De 

kan du jo næsten ikke. Du kan sætte et rapporteringssystem op, og du kan lave nogle kontroller, og 

du kan gøre det ene og det andet, men i hvert fald i de her meget store konglomerater Nestlé og 

hvad de alle sammen hedder, jeg ved godt, de er super veldrevne, men det er derfor du ind i mellem 

ser sådan nogle virksomheder de ’blower’ pludselig op, at der er en eller anden ’accountant 

scandale’. Der er jo ingen, der kan overskue alt det der. Jeg ved godt, at det er stykket op af 

småbidder osv. Men hvis der er nogen, der gerne vil lave et fupnummer et eller andet sted, så er det 

virkelig svært at finde ud af. Det vi gør her i en rent dansk butik, altså nu har vi gang i noget i 

Sverige, men ellers er det en ren dansk butik. Jeg taler med de direktører, der er, jeg kender dem og 

selvfølgelig kan de da lave et eller andet fupnummer, men det er begrænset, hvor meget også fordi 

vi har fat i likviditeten hele tiden. Men det er… Kompleksiteten er enorm. Jeg vil sige, det har også 

lidt at gøre med, hvad jeg kaster mig ind i af arbejde fordi, meget af det strategi arbejde der skal 

gøres i virksomheder nu, det er i to meget bedre til end, jeg er, fordi jeg er gammel. Fordi nogle af 

de ting vi ser og måske ’going forward’ er helt naturlige, de er ikke så naturlige for mig. Vi er 

eksempelvis gået ind i e-sport. Så kan jeg ringe til min søn, som sidder i San Fransisco, og spørge 

”hvad fanden siger du om det her?”. Men reelt er jeg jo ikke den rette til at lave en strategi for e-

sport. Der er i sikkert meget dygtigere. Og sådan kan du sikkert sige med 1000 andre ting. At der så 



158 
 

sidder fem 60-årige herrer, altså vi er bare ikke verdens bedste til det der. Så der er meget stor 

kompleksitet, og det har også gjort, at jeg har besluttet mig for at have en deadline på det, jeg 

laver. Når jeg bliver 70, så laver jeg ikke mere. Og indtil da vil jeg egentlig sørge for, at sådan 

nogle unge nogle som jer i hvert fald kommer med input til det fordi, jeg er ’outdatet’, og det har 

stor betydning for… Da jeg selv var virksomhedsleder og på toppen af ’gamet’, synes jeg selv, der 

kunne jeg engang imellem ryge ind i en ’roadblock’. Det var pivforkert, det man havde gjort. Sådan 

er det jo engang i mellem. Du laver et eller andet, hvad fanden er det? Så går man jo bare den 

anden vej, så havde man det der. Men jo ældre man bliver jo mere bekymret bliver du for at ryge 

ind i den der ’roadblock’, også fordi som jeg sagde før, nu har jeg alligevel været 40 år om at 

skabe et eller andet navn, fandme om jeg vil stå og ødelægge det for en eller anden åndsvag sag 

ikke? Men når du kun har været i business i 10 år, og ligesom har 40 år foran dig, så det er ligesom 

at sige ”nå det der lykkedes ikke, så må jeg sgu lave noget andet”. Så det er to forskellige måder at 

se på det på. Men den kompleksitet der er i verden, så tror unge dygtige mennesker skal ind og være 

med til at påvirke i meget stort omfang, der bliver de ældre nødt til at gå lidt til side. Det eneste vi 

så kan bruges til eller, noget af det vi hvert fald kan bruges til, det vil være at sige ”hey pas lige på, 

for hvis du går for hårdt ud af det spor, så ryger du nok ned i grøften”. Der kan vi nok i 

fællesskab… Vi kan sige ”pas lige på, for der har jeg været nogle gange og du ved, vi slutter i 

grøften”. Og så kan du sige ”okay, så går vi lige… så retter lige op her” og der kan vi nok hjælpe 

hinanden. Men ellers tror jeg hele den kompleksitet, der er i verden hele forståelsen af, hvad er det 

der rør sig? Hvor er det vi har svagheder og ikke svagheder? Der tror jeg min generation har en 

lille smule begrænsning, og det gør så også i min erkendelse af det, så stiller jeg nogle spørgsmål, 

eller jeg beder nogle mennesker om at komme ind og kigge på noget. Det kan være fra en 

revisionsvirksomhed eller fra et advokatfirma eller fra en konsulentvirksomhede, et eller andet og 

sige kom ind og fortæl os hvordan ser i på det her. Det er den måde, vi gør det på i praksis. Det er 

virkelig svært. Også selvom jeg prøver at følge med, men jeg har det bare ikke under huden på 

samme måde, som i har.  

38. Så man da sige, du er nået langt, bare ved at erkende, at du ikke ved det hele, for man 

hører da historier om ældre herrer, som ikke vil tage råd fra en unge mennesker 

eksempelvis? 

Finn: Ja og så går det galt.  
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39. Her til sidst, vil vi gerne høre, hvordan du ser revisionsudvalgets rolle i fremtiden, 

hvordan ser du udviklingen?  

Finn: Jeg tror, at revisionsudvalget vil få stadig stigende betydning. Jeg tror at næste gang, der 

bliver skruet, så vil det være sådan noget med uddannelse, så vil det være alle sådan nogle ting 

certificering og alt sådan noget. Jeg tror, revisionsudvalg helt klart er kommet for at blive, er en 

helt afgørende faktor inden for god ’corporate governance’. Rollen vil blive styrket. Jeg har selv en 

lille smule svært ved det der med, at man sidder i en bestyrelse, og er man en del af en helhed, er 

man noget specielt, er man noget separat osv. Der er skruen allerede blevet skruet en lille smule på 

sådan, at det her med, hvis man ikke gør det ene, det andet og det tredje, så kan man få en bøde. 

Den er blevet skruet en lille smule, og det vil jo blive mere og mere.  

40. Så dit bud er altså stigende regulering? 

Finn: Det vil komme. Jamen der er ingen tvivl om, der vil komme mere regulering. Det er kun et 

spørgsmål om tid. Og det er når, vi når hen til næste krise, som jeg heller ikke er i tvivl om kommer, 

det er også kun et spørgsmål om tid. Og der vil virksomhederne gå ned som fluer. Sådan er det. Jeg 

har været igennem tre kriser i mit liv, altså ikke mit personlige liv, jeg taler om virksomheder, hvor 

brancher har været i problemer. Det sker hele tiden. Og det gælder om virkelig at sidde på den 

rigtige hest ”when the going gets tough”. Og nogle gange er det lidt tilfældigheder, altså da 

Carlsberg købte Scotish and Newcastle og lavede de der store lån ikke. Jeg vil sige, hvis krisen 

havde sat ind et halvt år tidligere, så er jeg ikke sikker på, at Carlsberg havde eksisteret. Det er det, 

vi taler om her. Altså det er timingen… Altså når først Sorteper bliver spillet rundt, så skal du sørge 

at sidde ordentligt i stolen.  

41. Kan du give et os et bud på revisors rolle? Nu har vi snakket lidt om et presset marked, og 

stigende krav, altså er der overhovedet et marked for revisor i fremtiden? 

Finn: Jamen det er der. Der er ingen tvivl om, at en revisor vil blive ved med at eksistere. En 

uafhængig revisor. Så kan du sige, hvorfor nationaliserer man ikke det? Eneste årsag til det, for 

ellers var det blevet nationaliseret som Finanstilsynet og andre tilsyn, eneste årsag til at det ikke er 

blevet nationaliseret, det er, at der er ingen, der kan finde ud af at køre det her globalt, som de 

store revisionsfirmaer er lykkedes med. Det er en enorm investering af uddannelse og en masse 

krav, det er der jo ingen nation, eller noget FN eller andre, der kan sidde i 150 lande som vi sad i 

KPMG mens jeg var ’vice chair’… Altså det er jo et kæmpe system, og det er der ingen, der vil. 
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Derfor bliver det heller ikke nationaliseret. Så du har svaret, så langt øjet rækker, vil der være 

revisionsfirmaer, personligt tror jeg man vil skille revisionsfirmaerne fra konsulentfirmaerne igen. 

Det har man allerede gjort flere gange, mens jeg har været i business, så jeg har solgt vores 

konsulentvirksomheder flere gange. Men det er mest fordi egentlig, at de gerne vil have at revisor 

kun laver en ting, og hvad vil der ske den dag, revisor kun laver en ting, som vil være revision en 

lillebitte smule ’compliance skat’, sådan at man kan ske udskudt skat og sådan nogle ting og så en 

lille bitte smule rådgivning i relation til det, altså helt snævert det, altså bogholderisystemer og 

skattesystemer og sådan nogle ting. Det, tror jeg, bliver skåret til og så meget af det andet med 

implementering af IT-systemer og sådan noget vil ligge hos konsulenterne, og det tror jeg vil ske. 

Også fordi revisionsvirksomhederne bliver for store, altså revisionsvirksomhederne er i dag sted 

mellem 30-50 milliarder dollar i omsætning værd. Det siger jo ikke et almindeligt menneske noget 

som helst. Men det er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe. Meget af det har jo ikke noget som helst at gøre 

med revision overhovedet.  

42. Nu siger du selv at pengene ligger i rådgivning osv., ser du så ikke en svækkelse af 

revisionsmarkedet i fremtiden? 

Finn: Nej fordi når jeg slutter min argumentation af, så når jeg jo til sidst frem til, at hvis du vil 

tjene penge og have intelligente mennesker… I to skal jo for at revidere landets eller verdens 

førende virksomheder være mindst lige så dygtige, som de mennesker i kontrollerer, ellers kan i jo 

ikke følge med, ellers ville i jo ikke være en værdig kontrollant, som de så ville kunne løbe om 

hjørner med. Og hvis du skal kunne tiltrække folk til det fag, så er du nødt til at honorere dem. Det 

kan jo ikke være sådan, at hvis du går ud i industrien så får du 100 millioner, og hvis du sidder som 

revisor, så får du lige så meget som en ’bean counter’ . De to ting hænger jo ikke sammen. Så hvis 

du skal tiltrække højtuddannede, hvor der er meget høje krav til efteruddannelse osv., så vil du være 

nødt til at honorerer det. Og den eneste grund til at vi i dag accepterer, at revisionshonorarne 

falder og falder, det er jo fordi, vi så har fangearmene inde til andre typer opgaver, som gør vi kan 

leve af det.  

43. Så du tror altså det vender, hvis man sælger konsulentdelen fra? 

Finn: Ja. Og det jeg hører fra kollegaer i udlandet er også at det begyndt at lempe en lille smule. 

Altså således at, priserne rasler ikke stadig ned. Det er begyndt at sætte sig lidt, og hvis bare man 

kan matche det, der var sidste gang, så er det sgu fint nok. Hvor det jo på et tidspunkt i min tid, var 

minus 25% eller sådan noget. Det dur jo ikke altså. Og så ved jeg godt, så er der nogen der 
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begynder at indsætte computerstyret revision og det er fint nok. Men jeg er ikke sikker på, at det vil 

kunne drive det hele. Slet ikke med den kompleksitet der, det er jeg ikke sikker på. Så jeg ser 

egentlig stadig, der vil komme… Det er hårdt, nu har jeg elsket hver eneste dag jeg er gået på 

arbejde, og jeg synes, jeg har været svindene heldig, men der er ingen tvivl om at folk, det er i 

sikkert også, de bliver drevet hårdt, og der er rigtig meget at lave. Og massere med registrering af 

det ene og det andet, og skrive det ene og det andet og ’compliance’ med systemer, og hvis der står 

et kryds her, så skal der stå en bolle der. Det er virkelig hårdt. Det er et hårdt fag, også i forhold til 

mange andre fag. Det er et hårdt fag, også uanset om man vil det. Det er et ”up or out” system. 

Den dag du ikke er i udvikling så ’bum’. Det ligesom professionelle fodboldspillere nærmest. Hvis 

ikke du rykker der op ad, så finder vi en anden. Der står en lige bag i som gerne vil frem ikke? Altså 

det er hårdt. Markedskræfterne plejer at kunne regulere det til sidst. Og jeg møder stadigvæk både 

på revisorsiden og på lokalsiden, der møder jeg stadigvæk mange superdygtige unge, mine børns 

venner, som jo er parate til at gå den ekstra ’mile’, ligesom i garanteret også gør, fordi der et eller 

andet sted ligger nogle ambitioner, og nu skal jeg fandme vise. Det er derfor, jeg har været lykkelig 

for, hvad jeg har været igennem alle de år. Jeg synes, jeg har været svineheldig med 

superspændende opgaver. Det har været fantastisk. Og jeg har siddet og tænkt ”hold kæft man. Her 

sidder jeg, og er kommet ind bag væggene her og der”. Der er jo ikke ret mange, der kommer ind 

bag væggene hos alle mulige sjove virksomheder, store virksomheder og organisationer og hører 

om det. Der er vi jo faktisk svine heldige. Og vi får oplysninger ingen andre får. Det er jo fantastisk 

ikke?  

44. Ja der er positive og negative ting ved jobbet? 

Finn: Antallet af timer er det mest negative synes jeg.  

45. Men du skal i hvert fald have tusinde tak for at du ville deltage 

Finn: Det var en fornøjelse. Jeg håber jeg fik besvaret jeres spørgsmål.  

Bilag 8: Transskriberet - Anders Duedahl (Country Independence Leader – EY)  

 

1. Kan du give en kort præsentation af dig selv?  

Anders: Jamen, jeg er jo ’Country Independence leader’ i EY i Danmark, og det har jeg været siden 

september 2017 og sidder stadig i sådan en indkøringsfase fordi, jeg sidder med en meget erfaren 

medarbejder deroppe. Det er et team, der primært varetager ‘independence-delen’ i EY, alt med 

uafhængigheden at gøre, lovfortolkning, interne politikker med videre. Du kan næsten finde alle 
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svar i de her politiker. Vi tager os også af “personal independence”. Det er jo sådan, at enhver 

partner bliver udtaget til en kvalitetskontrol af deres personlige uafhængighed. Her skal partnerne 

indgive deres selvangivelser, depoter med videre for at kontrollere at de eksempelvis ikke har 

investeret i noget, som de ikke må. Det er den ene halvdel af mit job. Den anden halvdel, der har 

jeg helt almindelige revisionskunder, hvor størstedelen er finansielle virksomheder fordi, jeg 

kommer ud af det miljø.  

Hvor meget erfaring har du? 

Anders: Jeg blev statsautoriseret revisor i 1992, også kan du selv regne det ud. Det er mange år på 

tælleren. Udover det har jeg den erfaring, at jeg har været så privilegeret, at jeg har arbejdet med 

andre spændende ting end “plain” revision. Jeg har været revisor i Amagerbanken, Roskilde Bank, 

EBH. og Løkken Sparekassen da de gik konkurs. Så har jeg selv haft min egen disciplinærsag, som 

var ren justitsmord nede i revisornævnet, hvor kammeradvokaten har brugt 3000 timer for at føre 

sag mod os. Det kom der en mikroskopisk bøde ud af, som var mere en politisk ’statement’. Men det 

er sådanne nogle sager, man får mest erfaringer ud af. Det løber jo også på tælleren.  

 

2. Har du som eksterne revisor samarbejdet med revisionsudvalg? 

Anders: Ja, jeg har arbejdet med mere end en håndfuld revisionsudvalg. Nok omkring 10 

forskellige eller noget lignende.  

 Hvordan har samarbejdet fungeret? 

Anders: Det der er sket til at starte med, der havde man jo en tilgang i de fleste af bankerne, at 

hvordan man nu kommer uden om det. Der havde man en holdning til, hvordan man hurtigst kom 

uden om reglerne, indtil man indså, at det blev noget reelt værdiskabende for virksomhederne. Der 

er selvfølgelig forskelle i, hvordan et revisionsudvalg sammensættes og så videre, men det gode ved 

det er, at i ’audit comitees’ der kan man... For det første har man nogle dedikerede 

bestyrelsesmedlemmer, som reelt interesserer sig for det her. For der er også 

bestyrelsesmedlemmer, som ikke interesserer sig for intern kontrol, regnskabsudarbejdelse og alt 

det. De er mere interesserede i markedsføring, salg af produkterne og alle mulige forskellige ting. 

Men her har man bestyrelsesmedlemmer, som er dedikerede på et område, hvor man så går i 

dybden. Og det gavner også virksomhederne fordi, nogle af de funktionschefer, der sidder i en 

virksomhed, de får typisk lov til at præsentere deres område i revisionsudvalget og ’shine’ lidt over 

for nogle af bestyrelsesmedlemmerne, som de ellers ikke vil kunne. Det kan være områder såsom, 

risikostyring, kreditområdet eller ’whatever’, det nu kunne være. Revisionsudvalg har rigtig god 
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effekt i den sammenhæng. Der hvor man kan sige, at det har knap så god effekt det er, at nogle 

revisionsudvalg har fået den opfattelse af, at det egentligt bare handler om at presse revisor i 

honorar. Det er det, der er deres primære opgave. Større selvmål kan man jo ikke lave. Hvis man 

kigger på revisionsudvalgets ansvar, så er det vigtigt, at alle problemstillinger er kommet op til 

dem. Og det kræver jo, at revisor reviderer og bruger nok tid samt energi på det. Og det koster 

honorar. Der er selvfølgelig en sammenhæng mellem honorar og timesats, som gør, at det er lidt af 

et selvmål, at det kun drejer sig for revisionsudvalg om at presse revisor mest muligt ned i honorar. 

Det grundlæggende er jo bare, at de forøger deres egne risiko, når de gør det.  

3. Men revisor kan vel aldrig gå på kompromis med sit arbejde?  

Anders: Nej, det kan man ikke, og det siger man jo. Og til sidst så tilbyder vi at lave revisionen 

gratis fordi, vi skal have alle mulig andre opgaver ved siden af. Så det har jo på et tidspunkt ned af 

skalaen en betydning, og det har den betydning, at hvis revisor er presset... Du har jo den risiko, 

hvis revisor er for presset på honorar, så er fristelsen til at hoppe over meget sandsynlig og sige 

”det der, det så jeg ikke. For hvis jeg begynder, at grave i det så ved jeg, at jeg brænder 20 timer 

mere af, som jeg ikke har”. Så jeg kører videre og er ’happy’ med det jeg har fået som 

revisionsbevis. Det er jo det, der er risikoen. Og det er ikke nødvendigvis, at gå på kompromis med 

kvaliteten, men det er bare, at man ikke får virksomheden tilstrækkeligt under neglene. Man får ikke 

nok dybt indsigt i virksomheden og så videre. Og der er fint revisionsbevis i mappen, og alle er 

glade. Og når regulator kommer og kigger, så ser det hele fint ud. Men har du reelt fået det ind 

under neglene? Ja det kan man stille sig selv, det spørgsmål. For at opsummere tingene. Så har 

samarbejdet med revisionsudvalgene været godt i de fleste tilfælde. Det er individbaseret. Det har 

noget at gøre med de individer, der sidder i udvalget.  

4. Hvordan synes du det har bidraget til dit arbejde, som ekstern revisor?  

Anders: Det har ikke bidraget til en skid. Fordi uanset om revisionsudvalget de siger ”a,b eller c” 

eller, at vi skal gøre det ene eller det andet, så har vi jo vores metodik eller manual, som vi skal 

følge og er bygget på revisionsstandarderne. Også har vi lovgivningen, skik og så videre. På den 

måde bidrager de intet. Men i rapporteringssammenhæng der er de rigtige gode. Jeg har 

eksempelvis haft en bank med mega ’interne issues’, og det er svært at rapportere til bestyrelsen. 

Men hvis man har nogle, der er dedikerede i revisionsudvalget, så taler man med nogle, som 

forstår, hvad man siger. Det kan have en betydning, hvis den bliver båret til bestyrelsen. Så den har 

en enorm værdi, når man har noget, man gerne vil rapportere. I forhold til grund-revisionsarbejdet 

er der ikke meget, de bidrager med. Der er ingen bidrag, og de har heller ikke den indsigt.  
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5. Så værdien ligger lidt i, at de fungerer som bindeled mellem bestyrelsen og revisor? 

Anders: Absolut, og at tingene får en tilstrækkelig og grundig behandling ude i virksomheden. Hvor 

man tidligere måske sagde ”Skal man nu også behandle det regnskab? Hvor skal jeg skrive på den 

her protokol? Når godt, tak. Hej, Hej. ikke?” Nu bliver revision og regnskab taget en lille smule 

mere seriøst. Det ligger selvfølgelig også i tidshorisonten fordi, kompleksiteten stiger ikke også? På 

den måde bidrager det meget, men det har ingen værdi for selve revisionen, og hvad det er for 

noget revisionsbevis, der sidder nede i mappen. Jeg har heller aldrig oplevet nogen, som 

interesserer sig for det. Det er så i øvrigt underligt fordi, de kan også kun være interesserede i, at 

revisor har tilstrækkelig og egnet revisionsbevis i mappen. Fordi det igen hvis vi taler risici, og 

hvem der skal sagsøges og så videre... Man skal jo altid stressteste sådan noget her på, hvornår 

noget bryder sammen og hvornår nogle kræver erstatning eller nogle vil lave strafansvar, 

’whatever’. Det er der, hvor man skal stressteste det på, om systemerne har virket.  

 

6. Du har erfaring med undervisning af revisionsudvalg? 

Anders: Ja, det har jeg også.  

Hvad er din opfattelse af det generelle kompetenceniveau, synes du kompetencerne har været 

tilstrækkelige i forhold til det, der kræves af revisionsudvalget? 

Anders: Nej, ikke den undervisning vi har lavet, den har ikke været egnet til at opnå tilstrækkelige 

kompetencer. Det kan man sige helt håndfast.  

Hvad er så din generelle vurdering af deres kompetencer?  

Anders: Men det man kan sige, dem som har været til kurset, vi har haft en række revisionsudvalg i 

banker faktisk gennem flere år. Og det der er kendetegnet, dem vi har haft, det er jo dem, der har 

forstået, hvad det drejer sig om, og hvad deres roller er og ansvar. Dem der ikke er kommet, det 

kan være, de er gået på andet kursus eller slet ingen kurser. Og det er mere dem, der er ’issuet’ og 

ikke dem der kommer fordi, dem der kommer har jo interesse inden for det. Og sidste gang, hvor vi 

underviste og egentlig også forrige gang, der var det, at vi fortalte dem om den der nye paragraf 

31, hvor revisionsudvalgets medlemmer har samme ansvar, som en revisor. Og de kan i øvrigt også 

fradømmes retten til, at sidde i revisionsudvalget og få en bøde op til 300.000 kr... Der er 

fuldstændig stille i lokalet, når jeg gennemgår deres ansvar, fuldstændig stille. Der er ingen, der 

kigger i deres telefon eller laver noget andet. Der følger de sgu med. Så det er også en ting, ligesom 

i en hel anden boldgade med ’GDPR’... hvor vi nu indfører de fire procent bøde af omsætningen og 

sådan noget. Det får sgu folk op på ‘beatet’ i forhold til persondata, om man nu skal... Altså det er 
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ligesom bødestørrelsen har lidt med om, hvor meget alvor man ligger i det ikke? Så det har de 

absolut forstået.  

 

7. Som det fremgår af revisorforordningen skal revisionsudvalg være med til at øge 

revisionskvaliteten og styrke revisors uafhængighed, altså at overvåge og kontrollere revisors 

uafhængighed.  

Mener du, at det er en opgave, som en revisionsudvalgene kan løfte?  

 Anders: Næh, det kan de ikke. Hvad hedder det... Altså sådan helt generelt så har de ikke indsigten 

i revisors uafhængighedsregler. Der er ingen af dem der har læst IESBA’s ’Code of Ethics’, der er 

ingen af dem, der har læst vores interne firmas ’policys’ på uafhængighed, og der er heller ingen af 

dem, der har læst omkring uafhængighed nede i revisorloven. Så alene af den grund så kan de ikke 

det. De er ikke uddannet i revisors uafhængighed. Jeg arbejder jo rigtig meget med ’independence’, 

og det er jo et helt speciale i sig selv. Og det kan de ikke… Og jeg ved heller ikke om, det er noget, 

man nødvendigvis skal forlange, at det skal, de kunne, hvis man tænker over det... Men det er da en 

fin tilgang, at de ligesom skal godkende andre opgaver og så videre, men i stedet for at lave det 

opgavespecifikt, så kunne man bare have ’capet’, det på honoraret og sige ”du må lave hvad som 

helst revisor, men det må maks udgøre 80% af revisionshonoraret”. Hvis det udelukkende var med 

henblik på uafhængighed. Fordi om man laver selvangivelse eller ej for en virksomhed, det påvirker 

jo ikke revisors uafhængighed. Og rigtig mange af de opgaver som vi løser for de der virksomheder, 

det er jo nogen, der er ’seperat staffing’ det vil sige, nogen fra vores ‘advisory’ eller ‘Skat’, eller 

andre specialistfunktioner. Det er jo ikke revisor, der løser dem. Og i min bog, så er uafhængighed i 

sidste ende, så er det noget, der foregår hernede i maven... hos ham der sætter pennen på papiret, 

det er sgu ’in-mind’, at du skal være uafhængig.  

 

8. Nu kommer du selv ind på, at revisors uafhængighed til dels er ‘in-mind’.  

Hvordan mener du, at de skal forholde sig til det? 

Anders: Det kan de jo ikke vide...Et revisionsudvalg kan jo ikke vide, hvad jeg tænker, når jeg 

underskriver. Og de kan jo ikke vide om, jeg synes, det var en dejlig middag, jeg fik sammen med 

direktørens hustru den anden aften. Altså, hvor skulle de vide det fra. Men det er da mit ’mind-set’, 

der gør om, jeg så synes, at jeg stadigvæk er uafhængig… Eller som jo er fuld offentligt, som alle 

BigFour, har haft som cases. Vi har også haft cases, hvor nogen har haft en stærk personlig 

relation til CFO’en ude hos virksomheden, også er man jo ikke uafhængig, men det kan 
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revisionsudvalget jo aldrig kontrollere. Det de burde gøre, altså hvis jeg sad i revisionsudvalget, så 

vil jeg hver eneste gang, jeg møder revisor, bede ham bekræfte, at han fortsat var uafhængig, og jeg 

vil skrive det i et referat. Fordi så har jeg nemlig grundlaget for ligesom at placere ansvaret, hvis 

det nede af vejen viser sig, at det var han ikke alligevel, fordi han sad og ’kissemissede’ med 

CFO’en eller, hvad man nu kan finde på af sjove ting. Så revisionsudvalget skal medvirke til... Altså 

det er også det, der står, at revisionsudvalget skal medvirke til regnskabsaflæggelsesprocessen. 

Men nu er det bare sådan, at man ikke kan lovgive om integritet, det kan man simpelthen ikke 

lovgive om. Der er rigtig mange myndigheder, der forsøger at gøre det.  

9. Kan man så lovgive om uafhængighed?  

Anders: Det er også rigtig svært. Du opstiller alle mulige regler om, at du ikke må det ene eller det 

andet. Men hvis du nu alligevel fik lov at spise middag med direktørens lækre hustru, er du så 

uafhængig? Altså, hvad hedder det... Der vil jeg jo sige at nej, det er ikke sikkert, at du er det. Men 

det står der ingen steder, at det må jeg ikke. Derfor kan man jo kun have generelle begrebsrammer 

med ’in-mind’ og ’in-apperance’. Og det med ’self interest’ der går igen, og som bliver gennemgået 

i vejledningen. Det er jo der, man kan have det som generelle præambler, men man kan ikke 

detailregulere det. Det er ikke muligt at skrive sådan nogle regler. Men det man måske kan sige, 

som er rigtig godt i revisionsudvalgets sammenhæng og medvirker til integriteten i 

regnskabsaflæggelsen, det er, hvis man kigger i historiebøgerne, så har vi jo haft nogle 

virksomheder, hvor der har siddet nogle meget stærke direktører, som har styret det hele rundt. 

Også har der siddet en lille regnskabschef, som bare har fået prygl af direktøren og sagt ”at nu 

skal du gøre sådan og sådan”. Også har der måske siddet en lille forsagt revisor, der ligesom også 

er gået lidt ned af den vej. Der tror jeg at det forhold, at det skal op til en revisionskomiteé, og hvis 

man i øvrigt har en kompetent og uddannet revisionskomiteé, så giver det jo i sig selv, at hvis man 

fremlægger et udkast til dem, om hvad man skal drøfte af regnskabsmæssige problemstillinger, så 

giver det jo i sig selv en bedre regnskabsaflæggelse. Og det giver jo også muligheden for, hvordan 

man skal håndtere ny IFRS 15 eller ’whatever’ af de der regnskabsstandarder, som kommer. Så det 

giver jo i mange situationer en god faglighed i processen, at have et revisionsudvalg. Det er enormt 

værdiskabende revisionsudvalg, men der er bare nogle ting, hvor det foregår i sig selv... at man 

tror, at hvis man sætter et revisionsudvalg ind, så er man sikker på at revisor er uafhængig. ’Never 

ever’ det kommer til at ske.  

10. Men kan man nogensinde være uafhængig, som revisor?  
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Anders: Nej, nej, for hvem er det der betaler ’feet’ i sidste ende? Det kan du ikke. Selvom du så var 

statsudpeget og ’feet’ var fastsat af staten og alt mulig andet, hvis du gik den vej, så vil du alligevel 

være i en eller anden form for social relation med den virksomhed, som du er hos. Så du kan aldrig 

være fuldstændig uafhængig. Det er da heller ingen tilsynsmyndighed, som er. Man er vel så 

uafhængig, som man næsten kan være. Og jeg ved heller ikke om der er behov for, at man er mere 

uafhængig faktisk fordi, hvis man lige husker på sin rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant, 

så er revisors opgave jo at sørge for, at rapporteringer kommer til de rigtige beslutningstager på 

det rigtige tidspunkt. Det vil sige nogle gange, så er det direktøren, der skal have at vide, at nu er 

der ’lort’ nede i lommen et eller andet sted. Andre gange så er det revisionsudvalget, andre gange 

igen så er det bestyrelsen og andre gange igen, så er det SØIK. Hvis det er kriminelt, så har vi en 

rapporteringspligt til dem eller finanstilsynet, hvis det er en virksomhed under tilsyn eller, til 

aktionærerne hvis bestyrelsen de forgriber sig i et eller andet nede i virksomheden. Så hvis man 

bare sørger for, at relevant information kommer til de rigtige beslutningstager på det rigtige 

tidspunkt, så har man vel opfyldt sin forpligtelse som revisor. Også kan man jo sige, at 

uafhængighed er jo sådan set lidt lige meget. Det ligger jo så i naturen, at man har sørget for, at 

informationerne kommer rundt. Det har jeg gjort mega mange gange i den tid, jeg har arbejdet, 

som revisor, helt vildt mange gange også rigtige svære problemstillinger. Det man jo skal sørge for 

er, at tingene kommer ind i det rigtige flow. Eksempelvis har jeg i et sted haft, hvor man havde 

problemer med intern kontrol... Så starter man jo ikke med, at løbe op til bestyrelsesformanden. Så 

sørger man jo for, at sige det til en eller anden funktionschef, der sidder på det område, “det der 

skal du nok lige snakke med direktøren om, fordi i morgen eller næste uge, så har vi et møde med 

ham”...Så sørger funktionschefen jo for at få underrettet direktøren...også siger vi, når vi kommer 

til direktøren: “Er du bekendt med det”? “Ja, ja, jeg har igangsat dit og dat”, siger han så. Så 

siger vi til direktøren når vi kommer til ‘auditcomitteè’ mødet, så kommer der lige en sætning mere 

om det... også sørger han for, at få ‘briefet’ ‘auditcomitee’ formanden. Og når vi så kommer og 

rapporterer om det til ‘auditcomitteé’, så siger de: “At det ved vi godt, fordi det har vi fået 

detaljerede beskrivelser fra direktionen om”. Også siger vi, “at det kommer i revisionsprotokollen, 

som i kan se et udkast af her”. Så siger de: “Ja, ja. det skal vi nok tage, når vi kommer til 

bestyrelsen”. Så hvis du bare sørger for, som jeg beskriver det her, så er der overhovedet ingen 

problemer i noget som helst. Men hvis man starter med at løbe op til… hvad hedder det... der kan 

selvfølgelig være undtagelser, hvor man er nødsaget til at mose igennem og gå direkte til SØIK. 

Men hvis man nu sørger for at, hvis det er almindelig ‘operation’ inden for revisors område og 



168 
 

sørger for, at beslutningstagerne løber først, så det ikke er revisor, der er budbringer, men er den 

der kommer og siger eller bekræfter, hvordan verden ser ud, så er der aldrig problemer i det. Den 

vigtigste rolle for revisor, som offentlighedens tillidsrepræsentant, det er at sikre, at informationer 

kommer frem til de rigtige beslutningstager i rette tid. Så er der rigtig meget ‘Gimmick’ i... at folk 

ikke bliver ‘bypassed’ undervejs. Det er det, jeg lige har beskrevet her. 

11. Men mener du så, at de nye regler for revisionsudvalg giver mening, blandt andet at de 

skal overvåge og kontrollere revisors uafhængighed? 

Anders: Men de kan ikke kontrollere revisors uafhængighed. Det kan du ikke opstille regler for, at 

de kan. De kan bede revisor om at bekræfte det, men det er noget andet. Det skal man jo altid 

bekræfte til ethvert tidspunkt. Ellers så skal man ‘steppe ud’ af ‘teamet’, hvis man begynder, at 

‘kissemisse’ med hende den lækre... 

12. Men vil revisionsudvalget have en betydning for revisors uafhængighed og 

revisionskvaliteten?  

Anders: Uafhængighed vil forhåbentlig være den samme... Revisionskvaliteten burde også være den 

samme, men jeg tror det, at man har fået mere faglig fokus på ’top level’ i virksomheden, det har 

bare en eller anden påvirkning ned på direktionen og andre led i organisationen ude i 

virksomheden. Nå for satan... Det her det er faktisk noget vores ’auditcomitteé’, som også er 

bestyrelsesmedlemmer kigger på... Det er også derfor, at det er utroligt vigtigt, at de både er i 

bestyrelsen og i auditcomitteé. Den der bastard vi har fået indført i lovgivningen fordi, vi er tvunget 

til det via. forordningen... men det er sgu ikke så klogt, at man vælges direkte ind i 

revisionsudvalget, og jeg vil aldrig nogensinde påtage mig den rolle og ikke samtidig sidde i 

bestyrelsen. Det er helt vanvittigt. Men det er sikkert fordi, der er en eller anden virksomhed i 

Europa, der har det behov. Det er sikkert derfor, man har taget det med. Men det har bare en rigtig 

god virkning på organisationen, at der sidder nogle bestyrelsesmedlemmer, der rent faktisk 

interesserer sig for, hvordan fanden har i egentlig fået implementerede IFRS 9?  

 

13. Men der kan man sige, at det jo ligger hos virksomheden? Altså giver det noget til dig, 

som ekstern revisor.  

Anders: Ikke mig personligt.  

14. Nej, Nej, men generelt.  

Anders: Som firma eller generelt så kan det godt være, at der er blevet skabt en større 

opmærksomhed om revisor og revisors rolle og revisors arbejde fordi, du har fået ’auditcomitteér’. 
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Så på et eller andet led… Så det er sikkert bare ikke målbart. Fordi du har den samme 

engagementsforespørgsel og det samme advokatbrev i mappen, hvis man går ti år tilbage fra i dag. 

Så sådan meget formelt så tror jeg ikke, de har en indflydelse på revisionskvaliteten. Men det kan 

godt være, at det reelle indhold er, at der er… at det på en eller anden måde er forbedret, men det 

er sådan noget ’soft’ noget, som du ikke kan sætte et ord på. Der hvor jeg synes, at de har den 

rigtige gode rolle, det er omkring rapporteringen.  

15. Hvad med i forhold til de her regler:.  

70% begrænsning på andelen af honorar fra ikke revisionsydelser  

Godkende andre ydelser 

Udpege revisor eller genvælge   

Anders: Hvad tænker du på? Altså om det forøger revisors uafhængighed?  

16. Ja, altså vi er jo lidt kommet frem til, at det egentligt ikke er noget man kan måle på, 

eftersom meget af det jo ligger hos revisor selv og hans personlige integritet.  

Anders: Ja, præcis. Ja, så du kan ikke måle det. Og det kan godt være, at hvis du sidder som 

partner i et lille revisionsfirma, og du kan se, at du har to tredjedele af omsætningen på ’non-

audit’, også har du en tredjedel på ’audit’, at du måske kan lade dig påvirke på din uafhængighed 

fordi, der er rigtig meget forretning, der falder væk, hvis de vælger en anden. Jeg har bare aldrig 

før oplevet i huset, at nogle af vores kollegaer eller mig selv i huset har været under indflydelse af: 

“ at nu skal vi passe på her, fordi skatteafdelingen har en stor opgave”. Jeg har før haft en kunde, 

hvor vi måske havde 10 eller 15 millioner i andre ydelser, også havde vi tre eller to og en halv i 

revisionshonorar. Det vil man jo med dagens øjne sige: “det er jo helt skævt”… Det har aldrig 

påvirket min uafhængighed. Ikke et splitsekund... Og det har det ikke, fordi jeg er jo ligeglad med 

om en eller anden skattepartner tjener eller taber... Der er det sgu mit eget ansvar og min egen 

integritet, der styrer det. Uafhængighed foregår altså nede i maven, og det er individbaseret og 

derfor, er det så hulens svært. Fordi du kan ikke… Du kan lave alle mulige reguleringer, nogle af 

dem er jo også sådan set fornuftige nok, men i sidste ende så er det nogle grundprincipper, også 

hvordan omverden ser på det eller, som jeg plejer, at sige i min afdeling “Det der, det kan i sgu 

ikke overbevise min mor om. Og hvis i ikke kan overbevise min mor om, at i er uafhængige, så kan 

det ikke lade sig gøre”. Fordi hvordan vil omverden se på det? Eller en kyndig omverden... Også 

kan man jo sige, at mange virksomheder jo opfatter revisor, som en slags leverandør fordi, de køber 

alle mulige påtegninger, også køber de noget skatterådgivning og alt mulig andet. De ser jo ikke 

revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant i den stil. De siger bare, at de skal have en til at 



170 
 

revidere deres regnskab eller nogen, som vinger af på det... Så uafhængighed… Jeg tror bare, at 

det er noget, der foregår i maven. Og det er så svært fordi det noget, der omhandler personlig 

integritet. Og din personlighed og integritet har noget med din opvækst at gøre, så kan vi komme 

ind på en eller anden psykologisk analyse af revisor... Og det er godt nok svært at regulere om. Det 

jeg synes er mærkeligt med den nye lovgivning, det er, at du eksempelvis ikke må rådgive om told… 

I hvert fald ikke hvis det er inden for EU. Hvis koncernen har et selskab i Singapore og et i 

Amerika, så er det okay at rådgive om told mellem de to enheder. Altså der er bygget rigtig meget i 

forordningen, som ikke er logisk. Og det havde været nemmere, at man bare havde sagt “Du kan 

lave alt på en non-PIE, men maksimalt fakturere halvdelen af dit revisionshonorar. Det vil være 

meget bedre.  

17. Men kan du så ikke se noget værdi i, at man i stedet for konstant øger reguleringen, 

ændrer det til at man kun udfører revision? 

Anders: Jo det ligger også nu i forslaget til lovregulering til kommissionen. Har i læst det? Har jeg 

ikke sendt det til dig? 

Nej.  

Anders: Nå. Men det ligger faktisk i forslaget i parlamentet, som Jesper Kofoed har været en af 

banebryderne for, og hvor flertallet i parlamentet pålægger kommissionen at lave ’audit-only’.  

18. Ja, men giver det overhovedet mening, nu vi er blevet enige om, at uafhængigheden ligger 

i personlige kvaliteter… 

Anders: Næh, det er kun ’in appearance’. Fordi hvis du kun laver ’audit-only’, så er der jo ikke 

noget uafhængigheds ’issue’, og det passer jo ikke. Fordi jeg har også nogle kunder, hvor vi kun 

laver audit og ikke udfører andet. Men hvis jeg nu har drukket mig fuld, rejst med direktøren eller 

’whatever’ man kan finde på af alle mulige ting, vil min mor så sige, at jeg er uafhængig? Nej, det 

vil hun sige, at jeg ikke er. Så sådanne nogle regler er bare for dumme… Det løser ingen 

problemer. Det der løser, det har noget at gøre med, hvordan man fremstår som… og den ’In-

appearance’ og selvfølgelig også ’mindsettet’, det kan omverden ikke rigtig gøre noget ved, men 

den måde du fremstår på, det er der, hvor du skal se det. Også vil jeg også bare sige, altså nu har vi 

jo også den sag med fiskeren, og hvis i læser børsen...Om den der diamant... 

19. Om ædelstenene?  

Anders: Ja, der er også en artikel om revisor der. Hvis i kigger i de to eller andre artikler, er det jo 

ikke sådan, at revisors uafhængighed står højt på dagsordenen. Der er jo stor integritet om revisor. 

Så det er ikke fordi, at det er et mega problem. Der er måske 10 brodne kar i vores brancher... og 
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de er ikke medlem af FSR. Det kunne måske være en anden reguleringsvej... at man vil sige, at man 

ligesom advokaterne, der skal man være medlem og bliver man smidt ud, mister man også sin 

advokatbeskikkelse. Så hvis man endelig skulle forbedre noget med uafhængighed, så er det måske 

bedst at overlade det til standen. Hvis du nu var forpligtet til at være medlem af FSR og blev 

ekskluderet. Altså i FSR’s vedtægter der er det jo sådan, at man kan eksludere medlemmer, som 

man ikke synes opfører sig ordentligt. Det er blandt andet etikudvalget, som jeg også sidder i, der 

laver en indstilling til bestyrelsen i FSR omkring det. Og det undergår jo så en grundig og virkelig 

seriøs behandling. Det ved i jo med de sager, jeg selv sidder med. Der kan man da sige, det er 

bedre at smide dem ud, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt eller finde ud af at være 

uafhængige. Fordi det er kun 10 personer i Danmark, at der er problemer med det. Mere er der 

ikke. Og hvis du spurgte nede i Erhvervs-eller finanstilsynet, så kan de sætte navn på dem. 

’Independence’ er jo ikke et stort problem. Det er et stort område for os fordi, reguleringen er 

blevet så teknisk kompliceret og ulogisk. Og der er jo ingen logik i, at man kan rådgive om told 

mellem Singapore og Sydamerika, men ikke mellem Singapore og Europa. Altså det er der jo ikke 

noget logik i, men det ligger i forordningen, så det kan vi ikke gøre noget ved. Men så skal du lige 

gendanne dit spørgsmål, om ’audit-only’. Svaret på det er, at det ikke løser 

uafhængighedsproblemet. Fordi der kan være så mange andre situationer, hvor du alligevel ikke er 

uafhængig. Hvis du nu forestiller dig en situation hvor du havde ’audit-only’ på et selskab, hvor det 

burde koste 300.000 kr. at revidere, men direktøren synes, at revisoren er rigtig flink, så han 

betaler ham en million hvert år. Er det ikke også et problem? Det er et problem. 

20. Men revisor kan jo stadig være uafhængig i den sag?  

Anders: Kan han det? Hvis du får overpriser for din revision.  

21. Det ved du vel bedst selv?... 

Anders: Nu har jeg jo aldrig været i et marked, hvor man får for meget for sin revision. Vi har 

været i et marked, hvor honoraret har været ekstremt presset igennem lang tid. Så hvis man får for 

meget for sin revision, så kan det være et problem. Det er sandelig også et problem, hvis man får 

for lidt. Og det er derfor, at det der står i vejledningen, om at man skal følge op på om revisor 

overholder sit ’fee’ budget, det er totalt idiotisk. Fordi hvis du nu forestiller dig, at du har en 

virksomhed, der kommer i dyb krise eksempelvis Amagerbanken, hvor vi havde et ’fee’ på 

eksempelvis 100, så da de kom ind i det her stormvejr, så fik vi lige pludselig 1000 fordi det svarer 

til, at vi skulle have mega mange mennesker på. Eller i Roskilde Bank hvis vi havde et ’fee’ på 100, 

det gik vi ind i tilbuddet på, men endte så på 2500... Det er jo fuldstændigt vanvittigt at måle på, at 
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revisor er i stand til at revidere for det beløb, når nu virksomheder render ind i et stormvejr, og 

hvor du er nødt til at lave meget mere… Altså i de situationer der var vi nødt til at gå 

substansbaseret fremfor systembaseret. Og det er klart, at hvis du lukker 12 autoriserede revisorer 

ind i Roskilde Bank, som vi gjorde dengang, og det er helt offentligt, og gennemgik alle 

lånebøgerne, så koster det… Det er klart, at det koster mere end, hvis man bare lavede 

systembaseret… Jeg kan slet ikke forstå, hvad ’mindsettet’ har været bagved at skrive sådanne 

nogle love. Fordi det var jo mere, hvis man havde skrevet, at hvis revisionsudvalget skal sørge for, 

at revisor har gennemført og havde brugt tilstrækkelig med tid på opgaven, så var det noget helt 

andet. Vi ved jo godt, at man ikke kan revidere en stor bank på 10 timer vel? Altså det koster nogle 

tusinde af timer at revidere en stor bank. Så det burde være mere sådan, at hvis det endeligt var 

noget, at revisor skulle have tilstrækkelig honorar... Også kan man sige, at ekstremen er så i den 

situation, at hvis revisor får for meget fordi, der sidder en og er gavmild fordi, revisor er lidt flink 

og, at der er bygget sådan en bonusordning for revisor... Så er det også et problem, men i de 

99,999 procent af tilfældene, så er det ikke et problem. Men jeg har haft en Russer, der tilbød mig, 

at jeg kunne blive revisor og det med honoraret ikke var et problem. Jeg skulle bare sende 

regningen. Jeg kunne bare fakturere nogle millioner. Ham sagde vi selvfølgelig... det var så også 

sammen med ’Risk management’ ”nej tak” til. Allerede inden han nåede ind af fordøren ikke... 

fordi der var alle mulige andre problemer, men det er et problem i sig selv, hvis man bare ender 

der.  

22. Det vi lidt vil frem til er, altså nu har man lovgivet om, at revisionsudvalget skal gøre det 

ene eller det andet, ting som at de skal overvåge og kontrollere, men i sidste ende, der må man 

vel stole på, at revisor er uafhængig? Man kan jo sagtens følge alle kravene, men stadig være 

afhængig af virksomheden.  

Anders: Ja... Det kan man. Du kan formelt set godt sige ”ja” hele vejen igennem, men hvis du har 

‘kissemisset’ med CFO’en, så ‘trigger’ den der. Men det er der ingen der kan kontrollere?  

 

Nej nej.  

Anders: Nu er det et meget godt eksempel, fordi der jo har været ’cases’ omkring det. Og i de 

situationer er man jo aldrig uafhængig, men det kan revisionsudvalget jo aldrig kontrollere. De kan 

spørge revisor, ligesom vi indhenter ledelseserklæring på, at nu har du fået alt med i regnskabet 

kære direktør, og dine eventualforpligtelser har du fået med. De kan spørge revisor, og han kan 

bekræfte det og så videre... og så videre... Men de kan aldrig kontrollere det. Ligesom vi heller ikke 
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kan kontrollere eventualforpligtelserne ude i en virksomhed. Vi kan spørge ind til det, og vi kan 

spørge banker, advokater og så videre rundt omkring virksomheden om de kender noget, men 

grundlæggende så kan vi ikke. IT-Factory var jo et meget godt eksempel på det, hvor vi havde 

revideret omsætningen til efterfølgende indbetalinger. Pengene var sgu i kassen, altså... Så det er 

ikke noget man kan kontrollere... Og ved heller ikke hvilken værdi det har...Og det næste, som jeg 

vil frem til, det er, hvis man kigger på revisionsudvalgets medlemmernes kompetence... Jeg ved 

ikke, i skal prøve at kigge på tværs af regnskaberne og så videre. Men der står i allesammen, at de 

skal have kompetencer i revision og regnskab.  

23. Men det er jo påkrævet? 

Anders: Det jeg bare siger i den sammenhæng, det er, at fordi man har talt med en revisor, fordi 

man har siddet som CFO i et sted... Det betyder ikke, at man har forstand på revision. Forstand på 

revision har man kun, hvis man praktisk og teoretisk har arbejdet med det som revisor.  

24. Eksempelvis en statsautoriseret revisor eller? 

Anders: Ikke nødvendigvis at man har opnået titlen, men hvis man nu som dig (Mohamad), som har 

nogle erfaringer på tælleren, så har man noget erfaring og kompetence inden for revision. Men kig 

lige på, hvor mange af de her ’auditcomitteè’ medlemmer der reelt har kompetencerne inden for 

revision. Der er nogle stykker hvis man kigger i PIE-virksomheder, hvor der sidder en tidligere 

revisor som medlem. Men i kan fandme også finde nogle, der aldrig har set skyggen af en revisor... 

Så ved jeg så ikke, hvordan de kan sige, at de har kompetencer inden for revision. Og det næste er, 

at hvis man nu har en gammel partner, der stiger ud af eksempelvis vores firma, det havde vi 

eksempelvis på et sted, og han sad så i revisionskomittée fra han var 60 år indtil, han var blevet 75 

år eller noget. Han sidder der som 75 årig også ikke har fået efteruddannelse i 15 år. Jeg vil sige, 

at min uddannelse kun er vedligeholdt fordi, vi jo netop har en masse uddannelseskrav. Men der 

skal jo være samme efteruddannelseskrav til et revisionsudvalg. Altså du kan jo selv gå ind i et 

revisionsudvalg og sige, at du har erfaring inden for revision og sidde der i 15 år. Også kan du 

blive ved med at fortælle omverden, at du har erfaring inden for revision. Men udviklingen på vores 

område den flytter sig hele tiden, med nyere teknologi, pludselig får vi robotter i revisionen og 

pludselig indføres der dataanalyse og så videre... det flytter sig voldsomt. Vi får krav til ’CAMP’ 

beskrivelser i påtegningen, vejledningen og hele forordningen og så videre... Gå ud og kig i 

revisionsudvalgene og spørge dem om, hvor mange der egentlig har læst forordningen. Om de kan 

redegøre for det der fremgår i artikel 5.  
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25. Så det her regnskabs/revisionsmæssige krav til kompetence, ser du det nogensinde for 

værende opfyldt, hvis det ikke er en revisor der sidder der? Eller en Cand.merc.aud’er? 

Anders: Ja det kunne også være en Cand.merc.aud’er. Og i nogen sammenhænge kunne det også 

være en fra intern revision fra en stor finansiel virksomhed. Der kunne måske også være en, som 

sad som regulator, så kunne man måske godt opfylde kravene. Så er det også ved at blive udtømt. 

Men fordi du har været CFO i en stor trælast virksomhed, så får du da ikke nødvendigvis erfaring i 

bankrevision og kan træde ind i et revisionsudvalg. Men du har masser af regnskabs-og proces 

erfaringer til gengæld.  

26. Men giver det så mening, at disse mennesker er med til at vurdere revisors arbejde?  

Anders: Nej, for det har de ikke forudsætningerne for. Men de vurderer heller ikke revisors arbejde.  

27. Nej, men de skal vel være med til at kontrollere revisor løbende, blandt andet revisors 

uafhængighed og overvåge regnskabsaflæggelsen med videre...  

Anders: Men de kontrollerer ikke kvaliteten af revisors arbejde.  

28. Nej, men de skal ligesom være med til at sikre sig, at der er tilstrækkelig høj og/eller øget 

revisionskvalitet.  

Anders: Ja, og det har jeg fandme svært ved at se, hvordan de vil gøre. Fordi hvis det var noget de 

skulle, og hvis man gik planken helt ud i den sammenhæng, så skulle man jo sige til nogle af de her 

revisionsudvalgs medlemmer “I går lige ind i revisors fil og ’signer’ af på papirerne... Og kigger 

efter om de nu har fået det hele nede i mappen”.  

29. Ja, så skulle de vel også være med til, at kigge i revisionsplanen, væsentlighedsniveau med 

videre...  

Anders: Ja, men der er det jo bare at revisionsplanen, det er jo noget overordnet arbejdsstuesnak. 

Men hvis du går ned og kigger i de enkelte processer, hvis vi nu taler om store virksomheder med 

150 datterselskaber i hele verden og så videre... Så har de jo nul forudsætninger for at sikre 

kvaliteten i revisionen medmindre, de kigger ind i revisors arbejdspapirer, og det er der endnu ikke 

nogen, der har lukket op for. Det er jo det, de skulle have skrevet i vejledningen.  

 

30. Men der er det jo foreslået, at man skal tage udgangspunkt i kvalitetsrapporten. 

Anders: Ja, men det er helt på månen. Fordi jeg kan jo godt sidde i huset og lave verdens bedste 

revision. Også kan jeg have en kollega ved siden af, der laver noget skod. Også bliver den udtaget 

til kvalitetskontrol, også siger man, at det hele er forfærdeligt. Det har jo ikke noget med den anden 

konkrete virksomhed at gøre. Hvis man skulle gå planken den vej ud af revisionsudvalget, altså 
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sikre kvaliteten af revisionen… I øvrigt vil jeg gerne udfordre “Hvordan ved vi om revisionen er 

blevet to procent bedre end forrige år? Det kan du jo ikke måle, det er jo ikke målbart. Det du kan 

gøre... Jeg er jo det, der hedder ’EQR’ (Engagement Quality Reviewer) på nogle opgaver, og det 

betyder, at jeg sidder bagved og kigger ind på vores kollegaer og i øvrigt vinger af inde i 

systemerne, og jeg har gennemgået forskellige arbejdsopgaver, som de har lavet, og de kan ikke 

påtegne, før jeg siger “GO”. Det er jo sådan en intern gennemgang af centrale arbejdspapirer og 

planlægningsdokumenter. Sådan ’EQR’ gennemgang den er med til at sikre kvaliteten i revisionen. 

Nu er jeg ’EQR’ på nogle meget store børsnoterede virksomheder. Jeg er jo ikke i stand til at udtale 

mig om, at kvaliteten er blevet to procent bedre end sidste år, selvom jeg har været med i flere år på 

nogle af dem. For det første kan du ikke måle det og kan aldrig måle det. For det andet så er de 

ikke med i det detaljeringsniveau, for det kan godt være et revisionsudvalg bruger meget tid på 

revisionen, men hvis man endelig skulle sikre kvaliteten, så skulle de jo have sådan en ’EQR’ rolle 

og et login til vores arbejdspapirer og se: “Har han nu taget stilling til, at alt dokumentation er 

lagt ind, har han nu fået skrevet og taget stilling til advokatbrev, hvor advokaten skriver, at der er 

risiko for, at de bliver ’claimet’ for et eller andet, derfor skal vi enten hensætte den eller, tage 

stilling til alle mulige problemstillinger”. Det skal man jo sikre sig, at revisor tager stilling til, at 

han laver konkluderende notater på... Så hvis man virkelig vil det, skal man gå planken helt ud og 

sikre sig, at revisionsudvalget efterkontrollerer revisors arbejdspapirer og ’signer’ af på dem inden 

revisor selv ’signer’ af. Det kunne være rigtig interessant også i sådan en ansvarssammenhæng, 

hvis man vil gøre det.  

31. Men giver det så mening, at de skal gøre det, hvis de ikke engang kan opfylde 

kompetencekravene om regnskab og revision? 

Anders: Nej nej, derfor giver det heller ikke nogen mening… Altså når man ikke stiller 

uddannelsesmæssige krav til dem, så giver det heller ikke mening at stille funktionskrav. Det giver 

ikke nogen mening. Og vi har netop ikke stillet nogle uddannelsesmæssige krav til dem. Også kan 

det jo godt være, at hvis man var skuespiller, at det kunne være godt for dig at komme ind i et 

revisionsudvalg... men det kan man jo godt idag?. Eller en sygeplejerske... Jeg kender en bekendt, 

som kender en sygeplejerske, der sidder i et revisionsudvalg i en bank. Hun er sikkert rigtig sød, 

men hvad fanden har hun af forudsætninger for at sidde i et revisionsudvalg, og tage stilling til om 

revisionskvaliteten er blevet højere eller lavere? Når jeg ikke engang, som rent faktisk sidder og 

vurderer, og kigger om det faktisk er blevet højere eller lavere… Jeg kan da godt have sådan en: 

“Ah, det fandme ikke så ringe det de har lavet her”. Jeg havde en i år, hvor jeg tænkte, kæft det er 
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da en skide god protokol. Her har de satme haft fingrene i, hvor det har gjort ondt. Det er skide 

godt det arbejde, de har lavet. Også havde jeg en anden en, hvor jeg bare siger til mig selv 

”Ahh...Nu kan i snart ikke danne flere skjulte reserver i den der virksomhed... I kan ikke proppe 

mere under gulvtæppet uden, at der snart er nogen, der opdager det”... Som jeg sidder og tænker. 

Og det er det, man gør. Specielt i den finansielle verden jeg sidder i. Lige nu danner mange skjulte 

reserver i øvrigt med Finanstilsynets... Så det er jo ikke fordi, i forhold til regulator og så videre., 

der er der jo ikke noget, der er skjult, men i forhold til omverden, der ved omverden jo ikke, hvor 

meget der efterhånden er blevet dannet af skjulte reserver i bankerne... Og derfor, hvad hedder 

det… Så er det jo blevet noget sjovt noget, fordi vi kan jo ikke måle om, det er blevet bedre. Altså 

enten har vi en rigtig påtegning eller også, har vi en forkert påtegning. Vi har ikke en, der er 98% i 

orden. Det er ’on/off’ altså… Så revisionskvaliteten er noget mærkelig noget. Og påtegningen kan 

jo godt være rigtigt, selvom man ikke har en tilstrækkelig og egnet revision. Så det er virkelig sjov 

debat det her, at vi vil styrke revisionskvaliteten. I øvrigt, hvorfor er det vi skal styrke 

revisionskvaliteten? Er det ikke godt nok som det er?  

Åbenbart ikke. 

Anders: I min bog så synes jeg samlet set, at det vi laver er noget hæderligt. Det er sgu ok. Hvis vi 

skal lave mere, så skal det koste mere. Og spørgsmålet er, om det egentligt bliver bedre. Det tror 

jeg faktisk ikke, det gør. Jeg tror ikke, den samlede konklusion bliver bedre. Men jeg tror at... Jaa... 

Det er noget mærkelig noget. Og jeg ved ikke om i har haft lejlighed til at tale med nogen omkring... 

Altså stammer det ikke helt ned fra direktivet? Det om revisionsudvalget skal være med til, at 

medvirke til bedre revisionskvalitet? Den kommer tilbage fra direktivet ikke også? Som finder vejen 

tilbage til § 31... Jeg vil vove den påstand, at dem der har skrevet det, ikke aner en skid om, hvad de 

har skrevet om. Fordi… Jeg tror egentlig ikke, at de der har skrevet det, nogensinde har set et 

rigtigt arbejdspapir. Fordi hvordan… Altså vi har nogle kollegaer, som er knivskarpe, men de er 

ikke i stand til at skrive en sætning selv, altså sådan til at forstå. Også har vi nogle, der er super 

gode, masser af lyrik, men de forstår ikke en skid af det, de har kigget på. Også har vi nogle midt 

imellem, men hvor er det egentlig, at det er bedst?. Det er jo dem, der er i stand til at analysere 

regnskaber, regnskabsposter, processer og danne sig en mening om “Det her, det er nok ikke helt 

så tosset”. Om de så er i stand til, at skrive det på fuld dansk, det er jo lidt mindre afgørende. Men 

vi lader os ‘foole’… Så... Det skal sørme være snorlige den måde, vi skriver tingene på, så skide 

være om vi har forstået den underliggende transaktion og så videre. Så vi har alle fine dokumenter 

og har de rigtige krydser, men vi mangler bare snart, at få en sag, om hvor vi har ’the perfect audit 
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file’, men så alligevel er der noget i den underliggende del, som vi ikke har forstået. Så hele den der 

forståelse af forretningsmodel, den er jo bare så utrolig vigtig for revisor. Det er blandt andet 

noget, der går af fløjten, når vi presser honoraret for langt ned... fordi vi skal nok nå at få al 

dokumentation i mappen, som vi skal have, for vi kan ikke lukke filen før, men har vi egentlig 

forstået forretningsmodellen og de risici vi reviderer? Det kan godt være, at det er der... 

32. ...Vi er lidt ligesom der, hvor det er blevet rimelig klart, at mange af opgaverne er svære 

for revisionsudvalget, at løfte både på manglende kompetence, men også…. 

Anders: Altså der er jo rigtig mange dygtige mennesker, der sidder i de der revisionsudvalg. Det 

kan i jo bare se på deres CV. Der er rigtig mange dygtige mennesker, men hvis man nu skulle... Jeg 

tror jeg sagde det sidst, men hvis man nu skulle lave kvalitetskontrol, om hvad en læge har lavet, vil 

i så sætte en smed til det eller?  

33. Nej, det vil vi nok ikke. 

Anders: Nej. Men nu skal vi lave kvalitetskontrol på hvad en revisor har lavet. Hvad så hvis jeg 

sætter alle mulige landsbytosser til at kontrollere det? Det er jo nødt til at være en inden for 

fagområdet, der ligesom kontrollerer det. Det er det samme, hvis vi skal føre tilsyn med alle mulige 

andre områder. Altså... Min bror er el-installatør og bliver udtaget ud af Sikkerhedsstyrelsen, hver 

gang han slutter ledninger til et offentligt el-net på nybyggeri. Det er sgu da en, der er enten er 

uddannet el-installatør eller stadsingeniør, der kommer og kigger på det, han har lavet. Det er da 

ikke en læge, vi sender ud eller en revisor?. Jeg kan sgu da ikke gå ud og se, om det der... de der 

strømkabler har de rigtige dimensioner, passer til det eller, hvordan brandrisikoen er og så videre. 

Men når det gælder om at kontrollere en revisor, så kan vi godt sende alle mulige afsted? Det er 

sgu da noget mærkeligt noget. Det er en mærkelig tilgang til det, synes jeg.  

34. Hvordan ser du revisionsudvalgets rolle i fremtiden? Tror du det generelle 

kompetenceniveau eksempelvis bliver bedre eller forbliver det, som det er? Og hvordan ser 

du deres fremtid i forhold til den eksterne revisor? Altså kommer det til at give noget i 

forhold til ekstern revision? 

 

Anders: Jamen hvis det skal give noget for den eksterne revision, så skal det være nogle, der har 

eller er på bølgelængde. Og hvis det skal give noget i forhold til den eksterne revision, det ved jeg 

ikke, om det er klogt at skulle derhen, men så skal du sørge for, at revisionsudvalget gennemgår 

revisors arbejdspapirer, ’signer’ af på dem inden revisor påtegner. Så vil det give noget. Fordi så 

vil de efterspørge alle mulige ting. Det er en interessant tanke. 
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35. Men så skal man vel tilbage til, at de skal have kompetencerne?  

Anders: Det ved jeg da ikke... Om vi kan få en sygeplejerske til at kigge på vores koncernregnskab. 

Og det er ikke fordi, at hun ikke gør et fantastisk stykke arbejde på hendes fagområde, men når det 

kommer til at vurdere om virksomheden er ’going concern’, så er det måske ikke lige hende, der har 

læst standarderne om ’going concern’. Og derfor… Altså hvis man så skal gå den vej, så bliver 

man nødt til at stille nogle uddannelsesmæssige krav om, hvilke opgaver de så skal varetage. Jeg 

synes jo, at det er mere vigtigt faktisk… Og de har en meget bedre rolle til at være med i at 

kommunikere de budskaber, som revisor kommer med. Enten så er der noget, der er godt eller 

områder hvor det skal forbedres eller. Her har vi noget, der kører på kanten i forhold til enten 

regnskabsregulering eller anden regulering og så videre... Her har vi noget der er svært i forhold 

til ’going concern’ og så videre... Alle de der steder, hvor det er svært, der er det jo super godt, at 

man har et revisionsudvalg med til at tage stilling til de der ting. Men jeg tror ikke… Altså… Det 

bliver godt nok svært, hvis de skal være med til at forbedre revisionskvaliteten, det er noget der skal 

komme indefra, hvis der er noget forbedringsbehov. Jeg synes jo faktisk, altså til de sager jeg 

kender til i huset… der vil jo altid være et par enkelte undtagelser, men 99,99 af disse ting vi har, 

der har vi fandme et revisionsbevis inden, vi afgiver en erklæring eller påtegning. Så kan man altid 

diskutere om, den skulle have været skrevet på grøn eller rødt papir, men vi har altså 

dokumentationen inde i mappen. Og hvad skal vi gøre bedre med det? Det er svært, at sige. Det er 

også derfor, jeg siger, i burde egentlig spørge ham der skrev direktivet, om hvad han egentlig mente 

med det, om han nogensinde har mødt en revisor eller set et arbejdspapir, for det tror jeg ikke, at 

han har. Fordi igen... Så er vi tilbage til det med, at det ikke er målbart. Det jeg bare tror, der er 

risikoen, det er, at vi sender revisionsudvalget ind i formalia med, at de skal det ene, det andet, 

tredje eller helt fjerde. Og til sidst bliver det en slags ekspeditionskontor af blanketter... Altså om 

den regnskabsaflæggelse vi laver i virksomheden, og den revision der bliver gennemført, er den 

nogenlunde fornuftig og ordentlig i aktionærens interesse. Og har vi fået rapporteret det til 

aktionærerne, som vi nu skal. Og har vi sørget for, at bestyrelsen har sat direktionen i gang med, at 

arbejde med de områder, som de nu skal arbejde med. Det, synes jeg, vil være det ideelle. Og 

risikoen er at vi sender dem ind i administrative ting, også sidder de og nuller rundt i, om revisor er 

blevet nævnt på nettet og sidder og ‘googler’, for at se om de kan finde noget på ham. Hvad fanden 

altså... hvis de så fandt noget, hvad vil de alligevel bruge det til? Det kan de ikke bruge i den 

konkrete situation. Det kan de jo ikke bruge til noget. Og i øvrigt når persondataforordningen 

træder i kraft, så skriver jeg til Google og beder dem om at slette alt om mig. Så sletter Google alt 
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om mig... så... Hva’ så? Det er jo det, der er det farlige… Man skal huske at helt overordnet, så skal 

de jo ligesom også synes, at regnskabet giver et retvisende billede, og at aktionærerne har fået de 

informationer, som de skal have. Det må også være revisionsudvalgets fornemmeste opgave, og at 

der selvfølgelig er tale om et dokumenteret regnskab. Lige nu er vi i gang med både at 

detailregulere omkring, at man gerne må rådgive om told mellem Singapore og Sydamerika, men 

ikke mellem Singapore og Tyskland og alt mulig andet, som jo ikke har noget betydning for revisors 

uafhængighed. Hvis man vil det om revisors uafhængighed og tror, at revisor laver alt mulig andet, 

så burde man bare lave et ’Cap’. Så holde det til det. Opgavetypen betyder intet for revisors 

uafhængighed. Det er omfanget der betyder noget. 

36. Er det ikke også fordi, det lige så meget bliver en del af et politisk spil?  

Anders: Jo, jo... for det første skal vi finde nogle skyldige, vi fører bort i håndjern. Det er den ene 

ting. Og den næste er, at så skal politikerne vise handlekraft. Også gennemfører de alle mulige 

reguleringer, før de egentlig har set om den regulering, der allerede er, om den egentlig er god nok. 

Altså vi ved jo ikke, hvordan Tønder Bank sagen ender ud, men på ryggen af Tønder Bank sagen, 

fik vi jo det her certificeringssystem til de finansielle revisorer. Er det til fordel for de finansielle 

virksomheder og i det hele taget?. Nej det er det fandme eddermame ikke... For de profiler der 

tidligere var kandidater til at blive revisorer i en stor bank, de er der ikke længere. Men nu får de 

ham, der har siddet og revideret løn i banken i hundrede år. Ham får de nu som underskrivende, 

men som ikke tør sige direktøren imod... Man får lige nøjagtig den modsatte effekt. Fordi det har 

også noget med personlig pondus at gøre og sådan nogle ting ikke... Og vi har ikke set, at revisoren 

i Tønder banken endnu er blevet dømt, men de har ikke tålmodighed til at vente. De har brug for, at 

vise noget handlekraft og sige, at nu skal vi sagsøge den ene eller anden og den tredje. Og vi skal 

lave nye regler og højere straffe for det. I kan også høre, det er så på nogle andre områder, men 

hver gang de kører hurtig på knallerten, så skal vi have højere straffe for at køre for hurtigt på 

knallerten. Også skal vi have højere og højere straffe. Det der afholder folk fra at begå kriminalitet, 

det er jo risikoen for at blive opdaget, og så at det er socialt uacceptabelt. Hvis jeg nu gik og lavede 

noget fuldstændigt ’fikumdik’ oppe hos os, tror i der vil gå en dag, to dage eller? Der vil ikke gå 

meget lang tid fordi, vi har en social kontrol, der sikrer det der. Man kan også kalde det kultur, 

policy eller alt mulig andet. Men vi har en social kontrol der sikrer, at det gør jeg selvfølgelig ikke, 

fordi jeg ikke vil have de andre på nakken. Hvis jeg eksempelvis sagde ja, til russeren, som nævnt 

tidligere hvor jeg kunne få alle de penge, jeg vil have... Havde jeg sagt ja til ham, vil der ikke gå 
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mange dage førend ’Risk Management’ partneren vil komme og sige: “Hvad fanden har du gang 

i?. Han vil jo uformelt havde været ‘whistleblowet’ af nogen andre i huset.  

37. Men ligger der ikke også allerede en økonomisk interesse i, ikke at gå på kompromis med 

uafhængigheden? Fordi det kan godt være, at du opnår en kortsigtet økonomisk gevinst, hvis 

du beholder kunden, hvis du ligesom går med på, hvad direktøren siger selvom du er uenig… 

Men hvis det så bliver opdaget, så er det jo et langt større tab på den lange bane, end hvis du 

bare havde taget et forbehold eksempelvis?  

Anders: Jo lige præcis. Det har du fuldstændigt ret i. Og specielt hvis man taler om BigFour 

firmaer eller nogen lidt under. Så er der ingen BigFour firmaer, der går med til at lave noget 

’fikumdik’ fordi, det er der for store ’image’… .alene ud fra de overvejelser så er det simpelthen for 

risikofyldt i forhold til, hvis man blev opdaget. Og det er igen det her med opdagelsesrisikoen. Der 

er også bøderisikoen, men det der er ’driveren’ det er ’reputation risk’. Vi ikke kan leve med, at 

vores brand bliver eroderet af, at vi bliver betragtet som nogle, der ikke er uafhængige og alt mulig 

andet. Det kan vi ikke.  

38. Er det så ikke bare selvregulerende?  

Anders: Jo, det er nemlig meget selvregulerende. Så kan du have nogle udfordringer… det er 

ligesom det, du kan læse på børsen i forgårs... Det er, hvis du har sådan et enkeltmands-

revisionsfirma eller ’whatever’ du har... 

39. Men så betyder det nok mere, at miste sådan en. For BigFour betyder det nok ikke meget, 

at miste et børsnoteret selskab rent økonomisk, fordi der er så meget andet? 

Anders: Nej, så samler man bare en anden op. Og vi gider ikke at have et ’image’, hvor vi er med 

på noget ’fikumdik’, også kan man sige, at der er nogle enkelte sager. Den her Genan i Viborg, OW 

bunker eller noget andet, hvor man kan sige, at der har været noget… eller vi ved heller ikke noget 

helt endnu. Vi ved, at de derover er tiltalte i Viborg… Men generelt set, er der ikke nogen, der har 

noget. Det er meget selvregulerende og omkring ‘brandet’.  

40. Og meget af det handler vel også bare om, at man skal skyde skylden på nogen? 

Anders: Ja, og der skal man jo så bare huske, at der er en ledelse i virksomheden, og det er 

bestyrelsen samt direktionen, der aflægger regnskabet. Det glemmer vi også engang imellem. Og vi 

tror… Det er ligesom, at vi tror, at vi kan revidere regnskabet bedre, men regnskabet bliver altså 

ikke bedre end det CFO’en eller dem, der sidder med det aflægger. Vi kan ikke revidere dem 

bedre… Vi kan revidere dem op til og give kommentarer om, de har fået alt ’compliance’ med, også 

kan vi vinge af på det. Men vi kan ikke revidere dem bedre. Det kan vi ikke.  
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Tusind tak fordi du havde lyst til, at deltage.  

Bilag 9: Transskriberet - Per Gunselv (Komitéen for god selskabsledelse – EY) 

 

1. Kan du give en kort præsentation af dig selv? 

Per: Mit navn er Per Gunslev, og jeg har været revisor i 40 år. Jeg har primært revideret store 

virksomheder og primært inden for den finansielle sektor, hvoraf mange af dem er underlagt krav 

om revisionsudvalg. Ud over det har jeg i en årrække været ansvarlig for intern risikostyring i EY, 

og før den tid var ’Risk Management Partner’ i KPMG tiden, også har jeg en yderligere faglig 

baggrund fra en række tekniske udvalg og sidder stadig også som formand for regnskabsrådet og 

sidder også i Ekspertudvalget under Finanstilsynets bestyrelse, som behandler 

regnskabskontrolsager for finansielle og børsnoterede virksomheder.  

2. Kan du helt overordnet give en kort præsentation af Komiteen for god selskabsledelse, 

herunder formålet med den? 

Per: Jamen formålet er jo at gøre oplysningerne om selskabsledelsen og selskabsledelsen generel i 

virksomhederne, forbedrer dem. Og det er jo noget som ikke er lovgivning, men er anbefalinger, og 

det er så det, der hedder ’soft law’ i moderne dansk, hvor man skal, hvis man følger reglerne, eller 

man skal skrive hvis man ikke følger reglerne, og så skal skrive hvorfor man i givet fald ikke følger 

reglerne, og hvordan man så i givet fald har indrettet sig. Og jeg vil sige generelt, så følger de 

fleste de anbefalinger, vi har udstedt gennem tiderne.  

3. Og det gør sig gældende for PIE virksomheder? 

Per: Det gør sig gældende for… alene for virksomheder der har aktier noteret på danske børser, så 

det er jo så i øjeblikket alene Nasdaq, og ikke andre PIE-virksomheder såsom pensionskasser og 

lignende.  

 

4. Hvordan mener i at et revisionsudvalg er med til at skabe værdi for virksomhederne, hvis i 

mener det er det? 

Per: Det er jo aldrig blevet diskuteret. Men det vil jeg mene, at vi implicit mener, at det gør. Jeg vil 

sige min personlige holdning er, at det har været en gavnlig institution at have i virksomhederne, i 

den årrække det har eksisteret. Det har højnet bestyrelsens fokus på regnskabs- og 
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revisionsmæssige forhold, som før måske havde en lidt hurtig behandling i bestyrelsen. Der bliver 

mere tid til det, og dem der er i revisionsudvalgene har alt andet lige en større indsigt i de emner 

der diskuteres regnskabsmæssigt og revisionsmæssigt. Og set fra revisors side, så har det givet et 

udgangspunkt for, man i et større omfang kan diskutere regnskabs- og revisionsmæssige forhold, 

herunder væsentlige vurderinger og lignende, forhold i revisionsprotokol og lignende med en 

mindre kreds end den samlede bestyrelse, som er forbehandling til det egentlige bestyrelsesarbejde. 

Så af den grund mener jeg, at revisionsudvalget har haft en værdiøgende virkning for 

virksomhederne gennem den årrække, det har eksisteret. Det skal selvfølgelig lige finde sin plads, 

og der er sket en generel udvikling på området i de måske 10 år, det har eksisteret.  

5. Ser i nogle generelle udfordringer med revisionsudvalg? 

Per: Der har jo altid været ’issuet’, at man skulle finde og specielt måske for mindre virksomheder 

nogle kompetente mennesker, som kan varetage, måske specielt de sagkyndiges opgaver i et 

revisionsudvalg. Det er måske det største problem, der har været. Det er blevet lidt bedre gennem 

tiderne, men… 

6. Tror i, i Komiteen på at de nye regler med til at gøre det her muligt? 

Per: De nye regler ændrer ikke på det i sig selv. De nye regler er jo primært som følge af, at man jo 

implementerede aktionærretsdirektivet i ’soft lawen’ og så de afledte virkninger, der har været af 

implementering af revisorloven og så en generel opdatering af bestemmelsen, som vi jo løbende 

følger med i fra Komiteens side. Det har ikke haft noget formål at gøre specielt revisionsudvalgets 

arbejde nemmere eller lignende.  

7. Hvad er jeres generelle holdning til de nye ændringer? 

Per: Jamen det jo, at det har været et krav, at det blev implementeret. Vi har haft en speciel 

holdning til et punkt, og det var jo det punkt, at man nu kunne efter lovgivningen, indvælge direkte 

medlemmer i revisionsudvalget. Det har vi jo fra Komiteens side sagt, at det, synes vi, var en rigtig 

dårlig idé. Vi synes alene man skulle have medlemmer, der også var medlemmer af bestyrelsen. Det 

har nok været vores væsentligste kommentar til den nye lov. Og folk kan jo så indrette sig på en 

anden måde og vælge direkte, hvis man måtte ønske det. Og mig bekendt, er der ikke nogen der har 

valgt nogen direkte ind i øvrigt.  
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8. Der stilles jo med den nye forordning krav til revisionsudvalgets kompetencer, herunder 

revisions- og regnskabsmæssig kompetencer, som du selv kommer ind på. Mener du, at det er 

realistisk at revisionsudvalget kan leve op til de her krav? 

Per: Jeg kan jo kun tale for mig selv, for vi har ikke diskuteret det i Komiteen som sådan. Men min 

holdning vil være at sige, at det vil medvirke til, vi får et øget kompetenceløft generelt i 

bestyrelserne. Og jeg mener ikke, at det er urealistiske krav at stille til bestyrelserne i 

virksomhederne, som aktionærerne betror deres penge. De skal have kompetencer på de områder, 

som de behandler såvel i revisionsudvalget som i selve bestyrelserne. Og jeg synes, at vi generelt vil 

se et kompetenceløft, en yderligere viden, eller en bredere viden i bestyrelsen, end man måske har 

set for år tilbage.  

9. Mener du, at de i dag har tilstrækkelige kompetencer? 

Per: Jeg synes generelt, de har det. Men det er sådan en løbende udvikling. I kan jo også se, at der 

er sket mere udskiftning i bestyrelsen. Hvor man måske før sad i rigtig mange år, så sidder folk 

generelt i en kortere årrække. Qua bestyrelsesevaluering, jeg ved ikke om vi kommer ind på det 

senere, det er jo et andet punkt, der er kommet ind, at man skal evaluere bestyrelsens arbejde. Det 

er jo også med til at sikre, man opfylder de her bestemmelser, og at man ikke bare sidder og 

klapper hinanden på skulderen, og siger ”det går fantastisk godt… Og vi foreslår genvalg til alle”.  

10. Revisionsudvalget skal være med til at øge og sikre revisionskvaliteten og revisors 

uafhængighed. Har i nogle anbefalinger til, hvordan de skal efterleve dette? 

Per: Det har vi ikke i Komiteen. Min personlige holdning er at sige, at det ville være rigtig godt hvis 

det ’eller’ blev erstattet af et ’og’. Fordi der er godt nok mange, der sidder i revisionsudvalget der 

ikke har, eller der mange revisionsudvalg der ikke har en rigtig viden om, hvad revision er, og 

indsigt i revision. Og der kunne nok forbedres på det område der.  

11. Gælder det også i store virksomheder? 

Per: Tjaa, det tror jeg også det, uden jeg har sådan en empirisk undersøgelse af det, så tror jeg 

også det gælder i store virksomheder. Det er generelt regnskabsmæssig viden, de har og revision er 

sådan relativt begrænset. Omkring uafhængigheden så vil jeg sige, min generelle fornemmelse er, 

at virksomhederne har generelt… eller medlemmerne af bestyrelsen har generelt relativt beskeden 

viden om kravene til revisors uafhængighed. De ved godt, at der er nye stramme regler, men min 
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opfattelse er, at de fleste forleder sig på, at revisoren har styr på revisors uafhængighedsregler og 

overholdelsen af dem.  

12. Men mener du så, at det er realistisk at revisionsudvalget kan løfte den her opgave? 

Per: Jeg tror i praktikkens verden, er det revisoren, der skal sørge for at den bliver løftet, og 

revisoren skal stå som garant for, at den bliver opfyldt. Altså det er jo kun i det tilfælde, man når 

hen, og så siger, så hiver man revisionsudvalgsmedlemmerne for disciplinærnævn, revisornævn og 

lignende at det vil gøre, at de får ekstrem fokus på det område der.  

13. Så i har ikke i komiteen lavet nogle deciderede anbefalinger, til hvordan de skal løfte den 

her opgave? 

Per: Nej, nej.  

14. Rent teoretisk ligger halvdelen af uafhængigheden i revisors personlige egenskaber. Så 

mener i overhovedet, at det er realistisk, at man skal måle og vurdere dette? 

Per: Jeg tror, at vi i større omfang vil se situationer, hvor man i mindre og mindre omfang vil bruge 

selskabets revisor til andre opgaver end revision. Man vil få en større grad af anvendelse af flere 

firmaer. Man bruger et firma til revision og så andre opgaver, specielt i de store virksomheder, så 

vil man få ydelserne leveret fra andre parter. Fordi så er man jo uden for de der 

uafhængighedsdrøftelser, og så fordi nogle af dem synes jo godt nok, det er bøvlet, at hver gang 

man skal have revisor til at lave noget, så skal man behandle det i revisionsudvalget eller give 

rammer til direktøren og CFO’en til, hvad for nogle ydelser der kan laves, og så skal man holde 

styr på 70% grænsen eller bede revisor om det, og sådan noget. Så nogle er blevet helt skræmte og 

siger ”’uuuhh’, så lader vi vær med at få lavet noget overhovedet”.  

15. Men tror i på de nye stramninger kan øge revisors uafhængighed og revisionskvalitet? 

Per: Personligt tror jeg det ikke. Altså det er jo noget, der kommet lovgivningsmæssigt. Og du kan 

prøve at tænke og sige, jamen hvordan i himlen skulle uafhængigheden blive større af, at man 

skifter revisor hvert 20. år? Prøv at tænk 20 år frem i tiden. Eller 20 år tilbage, det kan jeg jo gøre. 

Og sige jamen er hele porteføljen man har behandlet ikke skiftet ud? Altså fordi man lige pludselig 

efter 20 år, så er du afhængig, altså det er jo sådan en brik af raseri fra lovgivers side, fordi så har 

man statueret… Så vil det nok gøre man er uafhængig.  
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16. Men kunne det ikke give noget i relation til revisionskvaliteten, at det kommer nogle nye 

øjne på? 

Per: Jamen altså det har vi jo i forvejen. Vi har haft partnerrotationsregler i mange år, hvor man 

mindst hvert 7. år får en ny partner eller en ny underskrivende revisor til at være ansvarlig for 

revisionen. Det har da haft et løft af kvaliteten, det tror jeg sådan set har været en god idé. Fordi så 

har man fået nye folk til at se på sagen, behandlet tingene, og fået den dynamik, der normalt skulle 

til. Men det er jo ikke uafhængigheden, men det er jo mere, at man får kvaliteten øget fordi, man 

har fokus på det, og man ikke falder i søvn eller bliver sløv på det… at nu har man behandlet de 

samme ting. Og ser man også på ledelsen, hvor meget er der egentlig skiftet ud i de ledelser, der er 

i de virksomheder? I kan se på CEO’en i virksomheden. Hvis i går tilbage og ser, hvor mange sad 

der for syv år siden ikke? Så det er ikke uafhængigheden i relation til at man får for meget 

’personsfnidder’ med nogle mennesker det er jo mere for… Det hvor det kan give noget, det er jo 

fordi, der kommer nogle nye øjne på en gang i mellem.  

17. Hvad så i forhold til 70% begrænsningen? 

Per: Jamen det er jo igen en regel, som er en eller anden matematisk… Altså hvorfor skal det lige 

være 70, kunne det være 60 eller 80 eller 83,7 ikke? Man bliver jo ikke mere uafhængig fordi, det er 

70 og ikke noget andet, men det er jo klart, at man skal nok ikke have alt sit honorar ind på andre 

opgaver end revision, så er risikoen jo, at man ikke har fokus nok på revision og ikke kerer sig nok 

om revisionen.  

18. Men falder mange af de her stramninger så ikke lidt til jorden, i forhold til revisors 

uafhængighed og øget revisionskvalitet? 

Per: Altså selv mener jeg ikke, de øger ret meget. Man får et eller andet formelt hierarki, som man 

bruger en masse ressourcer til at sikre, at man opfylder, men du sagde selv uafhængig ’in 

apperance’ ikke? Det er jo det, der er afgørende, det er sådan set om revisor agerer uafhængigt, og 

har fokus på uafhængighed og tilsvarende ledelserne også sikrer, at revisor arbejder uafhængigt. 

Det har ikke noget med lovgiver at gøre, det er de holdninger, man har som leder og som revisor. 

Og personligt kan jeg sige, at hvis nogen har prøvet at påvirke mig med et eller andet, så har jeg  

helt sådan… gået i den anden grøft ikke? Så har jeg godt nok været forsigtig.  

19. Okay, så det sker? 
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Per: Der er da nogen, der har prøvet at påvirke mig gennem tiderne ind til at have en bestemt 

holdning på et eller andet punkt. Og nogen der næsten er blevet bestukket. Altså jeg har ikke selv 

prøvet det, men…  

20- Hvordan skal må så forholde sig til det som revisor? 

Per: Jamen det skal man da være ekstrem varsom med. Altså hvis nogen prøver at købe en eller 

påvirke en til nogle områder… 

21. Jamen, giver det overhovedet mening at lovgive, fordi i sidste ende ligger det vel i ens egen 

integritet? 

Per: Men problemet er bare, at det ikke er alle der har integritet. Så er man jo nødt til at have nogle 

love. Så kan man sige, så har man et eller andet man overholder og så spiller klaveret på den måde 

ikke?  

22. Har du som ekstern revisor samarbejdet med revisionsudvalg? 

Per: Yes. Jeg har arbejdet med mange revisionsudvalg.  

23. Hvordan synes det samarbejde har fungeret? 

Per: Jeg synes, som jeg også næsten sagde før, at det har været en rigtig god ting fordi, vi har 

kunnet få drøftet regnskabsmæssige og revisionsmæssige problemstillinger. Startende med at man 

faktisk har fået drøftet revisionsplanlægningen, revisionsstrategien med ledelsen. I starten var det 

sådan lidt ”Hvad hulen skal i vide noget om det for?” Men så sagde man, ”Hvad har i, hvad er det 

for nogle fokusområder eller risikoområder i har fra jeres side?”. Ikke kun fra os men også hvad 

udvalgte medlemmer fra bestyrelsen… Og så bagefter har man kunnet følge op på det, og 

afrapporteret på det. Man har haft en typisk udførlig, dybdegående gennemgang af 

revisionsprotokollen, og de forhold der var nævnt der. Så det har gjort, at der er kommet et dybere 

bearbejdning af det, og en mere omfattende gennemgang af revisionsmæssige og regnskabsmæssige 

forhold i virksomheden, til sikring kvaliteten af både regnskab men også af vidensarbejdet i 

almindelighed.  

24. Men har det en effekt på dig som revisor, er du eksempelvis mere oppe på mærkerne, 

fordi der er et revisionsudvalg? 

Per: Indikerer du at jeg ikke har været oppe på mærkerne? 
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Nej overhovedet ikke 

Per: Det er faktisk ikke sådan, jeg ser på det. Jeg ser på det, på den måde, at man gør direktøren og 

CFO’en en lille smule svagere, og det i sig selv er ikke noget formål, men at sikre sig, at de ikke er 

de eneste, der kan give information nedenfra og op til bestyrelsen og lignende, at forhold bliver 

diskuteret i et større forum, og det gør personafhængigheden mindre efter min opfattelse og den vil 

også sikre, hvis der nu måtte være nogle brodne kar, at det bliver sværere at være brodne kar, når 

der nu er forskellige organer, hvor forhold bliver drøftet og gennemgået.  

25. Mener du, der er nogle ting, der burde være anderledes i forhold til revisors samarbejde 

med revisionsudvalget? 

Per: Jeg vil sige, nu kan revisionsudvalg være sammensat på forskellige måder. En af dem jeg synes 

er en dårlig del, det er når man har hele bestyrelsen som revisionsudvalg, og samtidig har mødet 

lige før man har bestyrelsesmøderne. Det er sådan nærmest noget ’pro forma’ noget. Man får 

gennemgået nogle ting sådan formelt, men det er sgu noget mærkeligt noget. Jeg kan bedst lide, 

hvor der er et særligt udvalg til alle de ting, og så er der noget tid til, man så har en gennemgang i 

bestyrelsen, hvor man så får konklusioner på det, der har været i revisionsudvalget drøftet i et 

bestyrelsesforum. Det er der, hvor jeg synes, arbejdet har været bedst eller alternativt, hvor 

bestyrelsen er meget lille, hvor man kun har det i en relativt begrænset kreds, der har det også 

fungeret fint nok.  

26. Vi har snakket lidt om, at uafhængighed og revisionskvalitet er nogle lidt diffuse begreber. 

Mener du så at revisionsudvalget har kompetencer nok til at vurdere det? 

Per: Jamen det er jo et kæmpe… Det er et kompetenceløft, der skal ske i bestyrelserne. Og der må 

revisionerne medvirke til, at bestyrelserne får indsigten i, hvad går det her ud på, hvordan er de her 

regler, om ikke i detaljer så i hovedtræk… så man får en værdig, hvad kan man sige, 

samtalepartner at have en dialog med, som så ikke alene er bundet på revisors holdninger og 

fornemmelser. Selvom jeg mener at revisionsudvalg i meget stor grad kan feste lid til revisors 

vurdering af om uafhængigheden er i orden eller ej.  

27. Mener i der skal være uddannelseskrav til deres kompetenceniveau? 

Per: Jeg tror, man skal passe på med at sige, at der skal være decideret krav om, at man 

eksempelvis skal være cand.merc.aud’er fordi, der kan være folk med andre uddannelser og 

erfaring, der godt kan være egnet. Så det er et spørgsmål om en vis form for erfaring sammensat 
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med et vis form for faglig indsigt. Man kan sige, nu har jeg også mødt revisionsudvalg, hvor det er 

helt andre uddannelser der har været repræsenteret, og nogle af dem har kunnet stille nogle 

fornuftige spørgsmål, det har været læger for eksempel eller ingeniører, der har været i 

revisionsudvalg.  

28. Og det har fungeret fint? 

Per: Ja fordi så har der været en blanding af mennesker som havde en revisions- og 

regnskabsmæssig baggrund, og så har der været nogle med en anden baggrund, men som alligevel 

havde en vis fornuftig indsigt i det arbejde, der skulle laves i en bestyrelse og et revisionsudvalg.  

29. Nu siger du selv, at det ikke er nødvendigt med krav til uddannelse… Men hvor mener du 

grænsen går, hvad er tilstrækkeligt for at man kan vurdere en revisors arbejde? 

Per: Jamen det er jo, at man har en vis form for erfaring med, hvad revisorer laver og har 

interesseret sig for, hvordan en revision udføres, og hvad en revision er. Har en forståelse af hvad 

uafhængighed er for en revisor eller en virksomhed.  

30. Det lyder som om, det nærmest skal være en revisor? 

Per: Ja eller en eller anden som har tilegnet sig den viden på anden vis.  

31. Hvordan ser du revisionsudvalget i fremtiden? 

Per: Jamen, jeg tror det bliver et ekstremt vigtigt udvalg fremadrettet. Der er ekstrem fokus på 

’compliance’, på overholdelse af regler pt, generelt i samfundet, og der tror jeg revisionsudvalget 

vil være et klart institut, eller et udvalg som kan medvirke til at de her forhold de sikres.  

32. Men kan det bidrage med noget til revisors image i samfundet? 

Per: Jeg håber, troværdigheden er der. Jeg tror, den er der, mere end vi selv går og tror. Revisorer 

har sådan en generel troværdighed i samfundet, selvom nogen tror det er skattesvindlere alle 

sammen. Sager vil altid medvirke til om ikke andet over en kort periode, at troværdigheden 

svækkes. Man kan håbe at ledelser og revisionsudvalg er med til sikre en høj grad af ’compliance’, 

overholdelse af regler og er medvirkende til at revisors uafhængighed sikres, hvis man havde en 

relativt afslappet og ligegyldig holdning til det. Man kan sige kravene sådan, at kravene om 

uafhængighed ikke kun kommer fra revisors side, hvor der kunne være nogle brodne kar, men også 
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lige så vel kommer fra ledelsernes side, og sige de vil simpelthen ikke komme i situationer, hvor at 

deres revisors uafhængighed bliver sat på en prøve i relation til den virksomhed, som de reviderer.  

 

Bilag 10: Transskriberet - Torben Nielsen & Jens Galsgaard (Tryg A/S) 

1. Kan i give en kort præsentation af jer selv?  

Torben: Jeg kan starte og sige, at jeg hedder Torben Nielsen. Jeg fungerer som formand i en række 

revisionsudvalg herunder Tryg, Realkredit og hos Sam Pension. Det har jeg gjort siden 2011. Min 

baggrund er i øvrigt, at jeg har været medlem af direktionen af Nationalbanken i 15 år og har også 

en baggrund i den finansielle branche. Jeg har opereret i det finansielle område, også kan man sige 

at med bestyrelsesposterne, så har jeg fået opgaverne inden for revisionsudvalget, risikoudvalget… 

 

Jens Galsgaard: Min baggrund er, at jeg har været ekstern revisor hos ’Arthur Andersen’ i syv år, 

sluttede i 1991 også har jeg været intern revisionschef først i noget der hed Sam Pension og 

derefter siddet hos Tryg i 13 år nu. I forhold til revisionsudvalg der var jeg med til at etablere 

udvalget i Tryg, da vi fik et revisionsudvalg i 2006 eller 2005, tror jeg. Også har jeg haft 

fornøjelsen af at arbejde med Torben siden 2011 i Trygs revisionsudvalg. Det er min baggrund.  

 

2. Kort du give en kort præsentation af udvalget?  

Torben: Jeg kan starte med at sige, vi har ikke eksterne medlemmer. Det er der i øvrigt ingen 

steder, jeg kender til eller nogle steder, hvor jeg sidder, men muligheden findes. Har dog ingen 

erfaring med det overhovedet. Vi er ca. 4 medlemmer i udvalget. De er alle bestyrelsesmedlemmer. 

 

3. Har udvalgets medlemmer tilstrækkelig forståelse af virksomhedens forretningsområde, 

drift og eventuelle risici? Mener i, at der samlet set er tilstrækkelige kompetencer i 

udvalget?  

Torben: Ja det mener vi i høj grad. Det er klart, når man sammensætter, så vurderer man også, 

hvilke i bestyrelsen har hvilke kompetencer. Derfor vil jeg sige, at det er sammensat efter folk, 

som har den baggrund. Altså om mig selv, så har jeg jo den finansielle baggrund. Jeg hæfter mig 

i øvrigt ved tilsynet og ved, at man er særlig opmærksom på, at man har en baggrund, der gør at 

de kan kvalificere sig til at sidde i et revisionsudvalg. Og der vil jeg sige, at det ikke er nok, at 
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man kender til at aflægge et industriregnskab, men at man også kender til den branche, som man 

er revisionsudvalg for. Dvs. det har vi folk til.. i hvert fald de tre jeg husker har en baggrund og 

arbejde i finansielle virksomheder... Så der mener jeg, vi i høj grad er repræsenteret.  

 

4. Okay, men hvad med de her kompetencer inden for regnskab eller revision, som et 

medlem skal have i et revisionsudvalg?  

Torben: Altså det er den kompetence jeg løfter i udvalget… jeg mener, at det er der også andre, 

der kunne det... og mener i øvrigt, at det er noget, man allerede kan løfte efter at have siddet i 

udvalget i et år... Så kan man jo i princippet godkendes til det. Men det er jeg, som har rollen i 

de revisionsudvalg, jeg sidder i også som formand…  

 

5. Mener du generelt, at der mangler nogle kompetencer i de revisionsudvalg du sidder i?  

Torben: Nej det vil jeg ikke sige, der gør... Det vil jo være interessant, hvis jeg sagde, at der 

manglede nogle kompetencer fordi, så har jeg et problem, jeg burde have løst. Men det kan man 

jo altid diskutere, da det jo ikke er fuldkommen målbart, men der er selvfølgelig nogle 

revisionsudvalg, der er bedre stillet end andre. Altså hvad er egentlig de krav, man stiller her? 

Og der skal jeg jo som formand ind og vurdere, at man samlet set har den kompetence, der skal 

til for at løfte opgaverne... Og det må man jo løbende vurdere, det har vi også gjort her i huset.  

Vurderet om vi havde tilstrækkelig med kompetencer... 

 

6. Når du siger løbende vurderet, har i så en fast procedure eksempelvis en årlig procedure 

og kommer du ind over den eller?  

 

Torben: Vi har jo en bestyrelsesevaluering, hvor også revisionsudvalget, ikke de enkelte 

medlemmer, men revisionsudvalget som sådan i overordnet termer bliver vurderet.. Eksempelvis 

tilkendegives om man modtager tilstrækkelige informationer fra udvalget.. Om de informationer 

man modtager er relevante og i det hele taget, hvordan den øvrige bestyrelse opfatter det, der 

kommer ud af revisionsudvalget… men vi er ikke nede i de enkelte medlemmer... der opfatter jeg 

det på den måde, at det er formandens opgave at sikre, at der er de fornødne kompetencer til 

udvalget. Og synes man ikke der er det, så må man gør noget ved det. Sådan tilgang opfatter jeg 

på samme måde, som formanden i en bestyrelse må kigge på bestyrelsens sammensætning, og 



191 
 

det gælder også i revisionsudvalget.. det er fuldkommen det samme.. at sikre at man har de 

fornødne kompetencer.  

 

Jens Galsgaard: I tillæg til det kan man vel også sige, internt i revisionsudvalget, der har vi jo et 

årshjul og et af punkterne på agendaen det er jo sådan det... det hedder så ikke ’vurdering’ men 

det hedder samarbejde mellem revisionen og revisionsudvalget.. og der sidder vi jo også og 

evaluerer, fungerer det godt sammen, opfylder vi de ting man skal, og der er vores eksterne 

revisorer også med.  

 

7. Nu kom vi lidt ind på det mht. samarbejde mellem intern og ekstern revisor samt 

revisionsudvalget, hvordan synes du, at det fungerer for intern revision, at der er nedsat et 

revisionsudvalg.. Nu har du jo også været med til at starte det?  

Jens Galsgaard: Altså før jeg kom til Tryg, da havde vi jo ikke revisionsudvalg i SamPension, det 

var jo ikke et krav dengang. Men jeg synes, det har gjort en verden til forskel for en intern 

revisionsfunktion at samarbejde med et revisionsudvalg fordi, der kommer meget mere spot på 

herunder på intern revisions ydelser og også fokus i virksomheden, hvis man har et 

revisionsudvalg man skal referere til... så jeg synes det har været godt… 

 

Torben Nielsen: Man kan sige, at man jo får en dialog i de her udvalg, som gør at man fra 

eksempelvis intern side, skal præsentere nogle ting, og det gælder også fra den eksterne revisor. 

Det spiller jo også op imod nogle folk, som kender til det. Og på den måde får man jo en faglig 

diskussion af tingene. 

Jens Galsgaard: I tillæg til det så synes jeg jo også, at idet der er kommet revisionsudvalg, måske 

ikke så øremærket på den her ledelse, men jeg tror mange af de steder, hvor ledelsen har fået et 

revisionsudvalg, har jo også gjort, at ledelsen skal have mere fokus på revisionen end man 

måske ellers har haft historisk. Nu taler jeg generelt, og slet ikke møntet hos Tryg specifikt. Jeg 

tror, ledelsen er blevet mere bevidst om, at der er noget, der hedder revisionsudvalg. Og det er 

jo også det, der har været formålet med det at øge kontrollen på den måde.  

 

8. I forhold til jeres samarbejde, hvor ofte rapportere i til revisionsudvalget, har i en fastsat 

procedure for hvornår i gør det? eksempelvis pr. kvartal eller lignende?  
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Torben: Jamen, som Jens siger, så har vi jo et årshjul og principielt er det hvert kvartal, at vi 

har et møde.. Fire gange om året. 

 

9. Altså bare intern revision og udvalget eller er ekstern revisor med?  

Torben: Der holder man revisionsudvalgmøde... 

Jens: Og revision… både intern og ekstern revision er med under hele mødet, sådan tror jeg 

ikke, det er alle steder.  

Torben: Så har vi også et telefonmøde derudover.. så det er minimum fire møder eller fem... 

Jens: ja, det er fem.. også kan man sige. Det ved jeg ikke om i kommer ind på, men udvalget ser 

jo også vores revisionsplan for et helt år, og den inkluderer også eksterns revisionsplan. Så den 

godkender og forholder revisionsudvalget sig til. Og på baggrund af det vi har skrevet i planen, 

så er det det, vi rapporterer på tilbage kvartalsvis. Og kommer der noget ekstraordinært 

rapporterer, og ser vi også på det.  

 

10. Det fremgår også i de nye regler, at revisionsudvalget skal være med til at styrke 

revisors uafhængighed? Hvad er jeres procedure ift. det?  

Torben: Altså vi har jo altid haft en procedure... Og vil i øvrigt sige var du (Angelito) med til 

gåhjemmødet hos Erhvervsstyrelsen?  

Angelito: Ja, det var vi begge.  

Torben: Okay, men altså min oplevelse er, at mange af de ting der nu ligger som krav, dem har 

vi jo sådan set løftet tidligere. Det der i min optik er væsentligt, det er, at nu kommer det til at stå 

på tryk. Derfor vil det være en hel anden verden den dag, det går galt fordi, nu har man på 

forhånd en beskrevet forpligtelse... hvorimod tidligere der var det ikke rigtigt fastlagt... eller det 

var det måske, men ikke skrevet ned på samme måde, som det er nu. Men det er klart, en af vores 

forpligtelser det er jo at sikre, at revisor er uafhængig, og der kan man sige, at det første man 

kan gøre er selvfølgelige at sige ”Hvad mener revisor selv? Har han selv en holdning til det?” 

Og har man... nu har jeg blandt andet fra Deloitte fået en orientering om deres processer in-

house. De opgaver der bliver påtaget fra Deloittes side bliver kørt i deres system. Og jeg har 

sådan set et indtryk af, at det er samme måde, at man i de store revisionshuse har en speciel 

funktion, som skal vurdere det her. Men det er jo ikke i sig selv nok. Vi skal jo også selv forholde 
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os til det. Og derfor er det jo således, at vi har sådan et ’treshold’ kan man sige, hvor når vi 

bevæger os over det, så kommer alle sagerne på bordet og typisk til formanden. Og hvis der er 

noget, jeg synes vi bør orientere om i revisionsudvalget, så gør vi det. Men ellers så vil vi jo i 

hvert fald løbende vide hvilke sager, man påtager sig og vil også en gang årligt have en samlet 

oversigt over de ting, man har beskæftiget sig med af serviceopgaver for virksomheden. Og der 

kan man sige at mange steder, der er det så minimalistisk, at det næsten ikke giver mening at 

diskutere det. Det skal man selvfølgelig gøre, men det meget lidt. Der er selvfølgelig andre 

steder, hvor man skal begynde at danne sig et indtryk af, er det ved at være så meget for revisor, 

at det på en eller anden måde kunne være en farezone for revisors uafhængighed. Nu kommer jo, 

de objektive regler udover, at der er en subjektiv vurdering af det. Det er primært formanden, 

men også udvalget bredt, når vi har en samlet oversigt, og hvis der er de sager, så vil jeg nævne 

det til mødet eller tale om det med ekstern revisor. Men der er ingen tvivl om, at der kommer 

mere fokus på det her. Og hvis ikke så kommer der jo en fokus på det, at man skal holde en pæn 

afstand. Jeg tror, der vil være steder, hvor man vil være noget mere tilbageholdende med 

konsulentopgaver i større omfang. Og det kan man sige er upraktisk, da revisor mange gange 

har noget viden... fx har Deloitte, som vi bruger i huset, har jo noget viden... så det bliver rart at 

have med, når der laves konsulentydelser, men det bliver formentlig mere begrænset i 

fremtiden... hvad man kan påtage sig af den slags ting. Det er der ingen tvivl om. 

 

Jens: Man kan jo også sige, at vi har formaliseret det så meget. Forstået på den måde, at vi har 

lavet en forretningsgang, som er vedtaget i revisionsudvalget om ekstern revision om hvordan 

man skal vurdere uafhængighed… og det er blandt andet det som Torben også var inde på. 

Torben bliver forhåndsorienteret om de projekter Deloitte vil igangsætte herunder, hvis de vil 

over i et vist beløb. Også har vi også nogle projekter der på forhånd er godkendt i henhold til 

lovgivningen. Dvs. inden ekstern revision går i gang med et projekt, så har Torben vurderet på 

det i samarbejde med nogle andre ind imellem... så den her forebyggende kontrol bliver 

revisionsudvalget også orienteret om, hvad der er sat i gang. Også mener jeg i øvrigt, at vi har 

en kvartalsopgørelse af projekter… tidligere havde vi kun en årlig opgørelse, men så strammede 

vi op i forbindelse med de nye regler. Jeg synes, vi har en tæt opfølgning på det. Det er meget 

interessant fordi, de laver mange opgaver, som falder udenfor. Men typisk de der laver det, det 

jo ikke dem, der underskriver regnskabet. Det er typisk konsulenter, måske nogen skattefolk og 
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det er typisk ikke dem, der underskriver regnskabet, men de skal jo stadig være uafhængige i 

forhold til Deloitte. Altså dem der underskriver, selvom det er deres konsulenter som kommer.  

 

Torben: Men altså.. der er jo også den her 15% grænse. Det er klart, der kommer nogen 

objektive grænser, så man vil forsøge sig at holde en afstand. Jeg tror det vil føre til, at man vil 

være endnu mere forsigtig, at give opgaver til de der underskriver.  

 

Jens: Jeg kan ikke nævne nogen navne, men jeg synes jeg har hørt, at der er nogle virksomheder 

der har valgt at lave sådan en ’clean cut’ dvs. dem der kommer og reviderer, kan kun komme og 

revidere. Det tror jeg har hørt.. 

 

11. Det fremgår også af revisionsteorien, at man kun bør udføre revision, hvis man er 

revisor...  

 

Jens: Ja altså... det er jo i virkeligheden revisionsudvalget, der skal stå til ansvar. Som Torben 

også var inde på. Hvis man ikke synes revisionsudvalget har levet op til den her opgave, så kan 

medlemmer jo også dømmes med bøder mv… renommetab og alt muligt andet, Det kunne man 

vist ikke rigtig tidligere. Så mange har måske sagt, så vil vi bare ikke have noget med det at 

gøre.  

 

Torben: Men den tanke om at sige, at man slet ikke vil have, at der laves konsulentydelser, den 

har jeg nu hørt et sted, hvor jeg sidder formand for bestyrelsen i en bank, hvor man i direktionen 

nærmest er nået til den konklusion, nu er der ikke truffet en beslutning endnu, men at det mest 

sikre, det vil jo være at lade nogle andre varetage alle konsulentydelserne, altså andre firmaer. 

Jeg tror, at der er ingen tvivl om, at det vil medføre, at man vil være sikker på, at man holder en 

pæn afstand i et niveau som kan godkendes. Og det hænger jo sammen med det der med, at den 

dag der opstår et problem, hvordan ser det så ud ikke? Det er det, man hele tiden skal kigge på. 

Og det er, som jeg også sagde den sidste finanskrise... Der er jo ikke et eneste finansielt institut, 

der er kommet i problemer uden, at der har været en advokatundersøgelse. Derfor vil man jo 

med det samme fremover falde over revisionsudvalget og sige, hvordan løfter de deres rolle? Det 

skal man bare være helt klar over.  
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12. Nu kom vi lidt ind på revisors uafhængighed og i kom begge to ind på de meget 

objektive, målbare ting herunder ydelser/honorar osv. Men det fremgår ofte i teorien, at 

revisors uafhængighed til dels er ’in mind’Er det noget i forholder jer til, som 

revisionsudvalg og intern revision eller vurderes revisors uafhængighed udelukkende på de 

her objektive ting såsom ydelser/honorar mv.?  

Torben: Hvad mener du med ’In mind’?  

 

13. Altså i teorien er revisors uafhængighed opdelt i to. Der er både ’in apperance’ og ’in 

mind’. ’In-apperance’ er jo de objektive ting, hvordan revisor fremstår, og så er der den 

anden del…  

 

Torben: Ja altså noget subjektiv noget?  

 

14. Ja. Er det noget i forholder jer til, eller har i en procedure?  

 

Torben: Jeg er ikke bekendt med, om vi har nogen procedure til det. Men det er helt oplagt, at 

hvis man fx er ligesom ’bong-kammerat’, hvis udtrykket er på den måde med sin underskrivende 

revisor… Det vil jo være helt uacceptabelt. Eller hvis man lavede forskellige aktiviteter, som 

gjorde at man vil blive, som jeg kalder det ’bong-kammerater’… Det duer ikke. Eller man lod sig 

invitere til alle mulige mærkelige ting, som kunne kompromittere ens uafhængighed i forhold til 

revisor... altså hvis man blev fedtet ind der. Men det er slet ikke et ‘issue’. Det eneste jeg 

umiddelbart har nået i et revisionsfirma, det er, at jeg har spist noget frokost med revisor en 

gang om året. For at diskutere om tingene fungerede, det er det eneste.  

 

Jens: Men jeg vil sige ift. det om ’mind’, hvorvidt nogen kender nogen osv... hvis det er det, der 

tænkes på, så føler jeg meget tryg ved Deloitte. Og det vil jeg også gøre i de andre store 

revisionsfirmaer fordi, vi ved jo, at de har meget skrappe processer. Jeg kunne ikke forestille 

mig, at vi fik en partner herude, som var gode venner med vores direktør. Det tror jeg, at de selv 

vil sige nej til. Det vil de ikke stå på mål for og tilsvarende med vores direktør. Det er heller ikke 

noget, han vil gå med til. Så altså i og med at det er et større firma, og vi har fået fortalt, 
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hvordan deres processer er, og den viden vi selv har, så føler jeg mig helt tryg ved det. Det kan 

godt være, at hvis man i mindre firmaer eksempelvis ikke havde nogle interne processer, som 

gjorde at man skulle være mere opmærksom. Men generelt i store virksomheder har man 

screeningsprocesser på det.  

 

Torben: Jeg synes, det er relevant… da jeg eksempelvis sad i nationalbanken før finanskrisen, 

der observerede jeg i hvert fald pengeinstitutter, som klart havde eksterne revisorer, som var 

meget mere end en ekstern revisor, som var langt længere ind i virksomheden end det man 

normalt vil forvente. Han sad nærmest med direktøren dagligt og diskuterede ofte en masse ting. 

Han havde en helt anden rolle end, hvad man vil forvente af en ekstern revisor. Der er ingen 

tvivl om, at det er relevant, at man har en klar skillelinje. 

 

Jens: Ja det skal man have. 

 

15. Ja, det var måske også sådan spørgsmålet skulle lyde, om i havde klare retningslinjer? 

Eksempelvis om i må spise med revisor eller ej…  

 

Torben: Det er vanskeligt at skrive det fuldkommen ned. Fordi der tror jeg, at man hver især må 

sige, at man holder en armslængde til det her. Og det ved man godt selv. Hvornår grænsen er 

gået. Men jeg kommer jo fra et system, hvor man var fuldstændig ’alert’ på det her. Vi 

accepterede slet ikke julegaver mv..  

 

Jens: Det har vi også internt hos Tryg. At man ikke må modtage gaver og sådan fra vores kunder 

og leverandør osv.. det gælder for mig, og vel også for revisionsudvalget  

Torben: Det må det gøre.  

Jens: Vi har en streng regulativ gavemodtagelse  

 

15. Ja, det har ekstern revisor også…  

Jens: Ja det vil jeg tro. Det er jeg helt sikker på de har. De har også noget med, at de ikke må 

have aktier hos Tryg mv.  
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16. Et andet interessant emne er, at revisionsudvalget skal være med til at øge 

revisionskvaliteten. Hvordan gør i det i praksis og har i en procedure for det?  

Torben: Jamen, mig bekendt har vi ingen procedure for det på anden måde end, at vi har 

løbende drøftelser med Jens. Altså vi diskuterer revisionsplanen for året nøje. Noget af det jeg 

også personligt kigger på er, hvor ofte kommer vi rundt om områderne, og får vi kigget på det 

osv. Noget af det der nogen gange kan være vanskeligt er, hvad det egentlig er, vi bestemt ikke 

rigtig får kigget på. Det kan være svært at vide det helt præcist. Men når man har set det nogle 

gange, så kan man jo fornemme om, man når kompasset rundt eller ej. Så drøfter vi i øvrigt 

tingene, den proces der er i udvalget om tingene. Og den fornemmelse jeg ligesom får, det er jo, 

at man får ordentligt svar og forklaring på det arbejde der bliver udført, som vi spørger ind til.  

 

17. Men der spiller du (Jens) måske en større rolle?  

Jens: Altså jeg synes revisionsudvalget er med til hæve revisionsniveauet netop fordi, der sidder 

nogle kompetente mennesker, som har fokus på risici hos Tryg. Og der kan vi jo også, når vi 

laver revision, når vi reviderer omkring de her risici få noget input. Eksempelvis havde Torben 

noget omkring et bonusprogram vi skulle se på.... sådan noget input får vi. Og det er en ting, at 

de kommer med input udover at udtale sig om vores plan. Og det jeg også synes er vigtigt, det er, 

at revisionsudvalget følger op på vores plan og rapporteringer på de observationer vi har ude i 

virksomheden. Hvordan går det nu med dem? Bliver de lukket? Arbejder ledelsen 

tilfredsstillende med dem mv.? Det synes jeg er et væsentligt bidrag.  

 

 

 

 

18. Nu siger i, at i har Deloitte som ekstern revisor, men vi vil gerne have en forståelse af 

hvordan i bidrager ift. udvælgelsesproceduren omkring genvalg eller valg af ny revisor?  

Torben: Ja, det har vi faktisk prøvet. Vi har jo haft revision i udbud for 3 år siden. Og der laver 

vi så et papir, som vi diskuterer også i revisionsudvalget for processen omkring, hvilke krav der 

stilles og indbyder fem, som vi havde samtaler med. De giver deres præsentation, og vi 

diskuterer det internt og når frem til en holdning dels i forhold til kvalitet. I det konkrete tilfælde 

opererer vi jo med de store velkendte revisionsvirksomheder, hvor kvaliteten ikke afviger særlig 
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meget fra hinanden, men en af de ting som jeg kan huske var også, hvorledes de havde viden 

omkring aktuar-området eksempelvis. Er de vant til at revidere aktuaropgørelser osv.? Og der 

kan jeg huske, at Deloitte var stærke på de her områder. Det vægter selvfølgelig, at man også 

har det. Tidligere KPMG havde jo også en viden på det. Og mange af dem er i stand til at trække 

på folk fra udlandet, og det er også med i overvejelserne, altså hvilke ’access’ de har i forhold til 

at trække specialister fra udlandet. Men jeg synes det nye regelsæt er uden tvivl blevet godt 

fordi, tidligere har der været en vis holdning fra formanden i selskabet, om han eller hun, også 

vil have en indflydelse på, hvem man vælger som ekstern revisor... Det har jeg selv bemærket. 

Men nu er det jo præciseret, at revisionsudvalget skal komme med en indstilling om revision og 

udpegelse af revisor heraf. Og de skal også bekræfte, at de ikke har været påvirket af tredjepart i 

det valg. Efter de regler der er gældende, har vi ikke prøvet, men jeg synes at præcis det her, vil 

der foreligge en bestemt holdning fra en bestyrelsesformand, hvem han vil vælge i 

generalforsamlingen, hvis han ikke kender dem. Altså han kan sagtens indstille, hvem der bør 

vælges, men skal til stadig drøfte det her med revisionsudvalget.  

 

Jens: Jeg vil også sige, at ansvaret er forskudt ned i revisionsudvalgene.  

Torben: Ja, det er det også. Revisionsudvalget har en særlig forpligtelse til det her. Det gør de.  

 

19. Er i med til at udarbejde anbefaling?  

Jens: Altså nu har vi jo kun gjort det en gang, hvor jeg var med i processen. Udover mig selv, så 

var Torben og andre i revisionsudvalget involveret. Derudover økonomidirektøren, som var med 

til at drøfte det. Jeg blev spurgt, hvad jeg synes, men det var selvfølgelig ikke mig, der tog 

beslutningen. Det var mere Torben. Men vi havde en god dialog og generelt enighed blandt 

mennesker, der var involveret. Der var ikke det store slagsmål.  

 

Torben: Man kan jo også sige, at det der er vigtigt, det er, at man sikrer et godt samarbejde, 

hvor intern revisionsfunktionen har en viden, som er relevant at få forelagt på bordet.  

 

Jens: Jo, jeg synes det var dejligt, at være med. Nu ved jeg ikke, hvor meget i beskæftiger jer med 

intern revision i den finansielle branche, men der hvor der er nedsat intern revision... det er jo 

stort set os, jeg vil ikke sige alt, men stort set os der laver hovedparten af revisionsarbejdet. Så vi 
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har en meget tæt dialog med vores eksterne revisorer. Det er jo ikke sådan alle steder. Hvis du 

eksempelvis kommer ud på erhvervsindustrivirksomheder, så beskæftiger intern revisons 

funktion sig ofte bare med operationelle revisioner ikke meget med regnskaber, men det har vi. 

Derfor har vi, det her tætte samarbejde med vores eksterne revisor.  

 

20. Er det en fast procedure at i indhenter fem tilbud?  

Jens: Altså nu har vi jo kun gjort det en gang. Og der er det kun sket en gang.  

Torben: Men det er ikke et krav, om at det skal være minimum fem.   

Jens: Vi har ingen forretningsgang, når vi skal være i udbud. Vi ved dog, at vi senest skal i 

udbud i 2020.  

 

21. Nu virker det jo til, at i har et godt samarbejde både med ekstern, intern revisor og 

revisionsudvalget. Så det er ikke sikkert, spørgsmålet er relevant, men nu i får det alligevel. 

Mener i/du (revisionsudvalget) at i gør optimal brug af hhv. ekstern og intern revision? 

Eller mener du der er ting eller områder, hvor man kan få mere ud af det?  

Torben: Altså Jens og jeg, taler ofte sammen. Er der en problemstilling, så drøfter vi den jo og 

finder ud af, hvordan den sag kan løses. Hvis jeg har et eller andet spørgsmål, får jeg forklaring 

på det, ellers får jeg svaret senere. Jeg har været vant til at se i forhold til intern revision, at det 

ikke kan gøres meget bedre. Fordi det er jo noget med, at man har nogle ordentlige dialoger, 

taler sammen løbende osv. At man ikke bare får præsenteret tingene, men også er klar over den 

proces det er skabt under, om man så må sige. I forhold til ekstern revisor, som du også nævnte 

før (til intern revisor) at ekstern revision ser jeg jo mest i revisionsudvalgsmødet, også får jeg 

nogen gange nogle informationer fra dig (til intern revisor) om hvad der har været af ’issues’. 

Men ikke decideret kontakt til ekstern revisorerne medmindre de eksempelvis i forhold til 

konsulentopgaverne gerne vil have bekræftelse på noget. Deres arbejde i øvrigt er ikke noget, 

jeg følger løbende. Det får vi på selve udvalgsmødet.  

Jens: Jeg vil lige sige i forhold til det med samarbejde ikke for at rose Torben, men det med 

samarbejde mellem revisionen og revisionsudvalget er, at man har en aktiv formand, som også 

går i detaljer. Det første Torben gjorde, da han blev revisionsudvalgsformand var at besøge os i 

den interne revisionsfunktion. Her blev medarbejderne spurgt ind til hvad man lavede.. 

Derudover så kommer han også på uformelle møder osv. Sådan er det ikke alle steder. Tidligere 
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havde vi en revisionsudvalgsformand, som gjorde det på en anden måde. Der var distance, men 

der var det også nyt. Men det at revisionsudvalget arbejder aktivt er rigtig fint.  

 

22. Altså hvilken holdning du havde som intern revisor i forhold til, hvordan samarbejdet 

fungerer, eller om der er ting du mener der kan optimeres både til ekstern revisor og 

revisionsudvalget, fordi i fungerer jo lidt som et bindeled?  

 

Jens: Jeg vil sige, set fra min stol, så fungerer tingene optimalt dels fordi, vi får lov til at være 

med i alle revisionsudvalgsmøder hele tiden og dels som (Torben) som en meget aktivt formand. 

Det tror jeg betyder ret meget. Derudover så har revisionsudvalget den faglige kompetence, 

eksempelvis, som de har det her i Tryg. At det ikke kun er Torben, der er god til at stille kritiske 

revisionsspørgsmål  

 

Torben: Altså som har en finansielt baggrund ikke også?  

 

Jens: Ja, og det med, at man som intern revisor kan være med i processen, og at man har et 

aktivt revisionsudvalg. De tre ting er med til at gøre samarbejdet optimalt.  

 

23. Nu siger i at samarbejdet er godt blandt ekstern/intern revision og revisionsudvalget. 

Men oplever i nogle udfordringer eller mener i, at der er nogle ting der kan forbedres? 

Eller ting som revisionsudvalget bør tage op?  

 

Torben: Jeg kan umiddelbart ikke pege på nogle. Men det vi har haft gjort er at drøfte nogle 

temaer. Det der nogle gange kan være problemet, det er, hvor dybt kan man gå ned i detaljerne. 

Der har vi forsøgt at tage nogle temaer op, som vi gerne vil fordybe os mere i. Eksempelvis 

’cyber security’, som er meget diskuteret… det har vi forsøgt at fordybe os i ved at tematisere det 

ved eksempelvis at få nogle folk til at komme og fortælle os om området.  

 

Jens: Og der er det rart, at vi i vores revisionsudvalg kan drage viden fra folk, som tidligere 

kommer fra forskellige stillinger, der gør, at de kan komme med input. Det er godt, at folk 
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generelt kommer med gode erfaringer og kompetencer. Det giver god værdi, når man tænker på, 

hvad man bør gøre hos Tryg.  

 

24. Hvordan ser i fremtiden for revisionsudvalget herunder samarbejdet mellem intern og 

ekstern revision funktionen?  

Torben: Altså jeg synes konstruktionen er god. Det involverer bestyrelsen på et andet niveau. 

Tager man eksempelvis Trygs revisionsudvalg. Det niveau man jo diskuterer på i udvalget, det 

vil slet ikke kunne lade sig gøre alene i bestyrelsen. Der er andre emner, som fylder 

dagsordenen. Detaljeringsgraden man er nede i, i revisionsudvalget, vil slet ikke kunne lade sig 

gøre i bestyrelsen, da der er andre ting som fylder mere. Et revisionsudvalg er et nødvendigt 

instrument til at få sådanne nogle ting til at fungere. Det vil være helt umuligt at få det til at 

fungere, hvis man ikke havde et revisionsudvalg. Man kan næsten undre sig over, hvordan det 

tidligere kunne fungere uden. men nogen gange, at man ikke ved… det man mangler ved man 

ikke noget om. Men jeg synes, det fungerer rigtig godt. Både ift. intern og ekstern revisor, at 

disse involveres i møderne og vi kan få ’ping pong’. Det er et utroligt godt system. Jeg tror 

selvfølgelig på den anden side, at der jo altid vil være ting, man kan bruge mere tid på, 

eksempelvis det om tematisering. Her kan man jo tage yderligere enkeltområder og dyrke det 

noget mere i detaljer. Konstruktionen synes jeg er fin.  

 

25. Hvad med i forhold til de nye regler?  

Torben: Altså jeg har jo den holdning, at der jo ikke er særlig meget nyt under solen. Det der er 

nyt ved det, det er, at tingene står skrevet. I min optik betyder det i hvert fald, at man skal have 

en passende afstand til grænsen for, hvad man må og ikke må. Og være klar over, at der hviler et 

udtalt ansvar, hvorimod det tidligere var et u-udtalt ansvar for revisionsudvalgene. Det tror jeg 

mange vil forholde sig til og ligesom sige, at vi lige skal være sikre på, om vi opfylder rollen. 

Dermed ikke sagt at man ikke tidligere havde gjort det. Men der er ingen tvivl om, at det her vil 

få folk til at skærpe interessen for, om man befinder sig på sikker grund, og at man gør det, man 

har pligt til. Jeg synes eksempelvis det om advokatundersøgelser… Dem der er kommet i klemme 

fordi, de ikke har udført deres bestyrelsesroller godt nok, selvfølgelig har fået ødelagt noget 

forretningsmæssigt, men også ødelagt deres liv, da deres navne bliver eksponeret og så videre.  
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Der er ingen tvivl om, at de der kan huske sidste finanskrise, vil særligt være opmærksomme på 

det ansvar, der ligger i revisionsudvalgene. Det er der ingen tvivl om.  

 

26. I forhold til eksterne medlemmer i udvalget, nu nævnte du godt nok at det ikke er noget 

i har eller tænker andre revisionsudvalg har, men er det noget som kommer på tale i 

fremtiden?  

Torben: Jeg gør det ikke.. Jeg har svært ved at se, hvordan det vil fungere med eksterne 

medlemmer. Jeg har i hvert fald svært ved at se det, også i de poster jeg tidligere sad i, det vil 

være som hunde i en spilkegle, man har ikke den viden om virksomhedens funktion fra 

bestyrelseslokalet. Det kan være, jeg ikke kan overskue det, men jeg kan ikke se hvordan man på 

en ordentlig måde kan få det til at skulle fungere. Hvis man ikke har den viden om, hvad der 

foregår internt i bestyrelsen også skulle sidde i udvalget... så bliver det i hvert fald noget andet, 

man bør beskæftige sig med. Og det med om man så havde nogen, der var eller ikke var med, det 

er meget kompleks for mig at se. Jeg vil ikke sige, at det ikke vil kunne lade sig gøre, men jeg ser 

alt for mange problemer til, at det kunne lade sig gøre.  

 

27. Men kunne man ikke forestille sig, at en intern eller en tidligere ekstern revisor kunne 

bidrage med noget til revisionsudvalget? Nu tænker jeg specifik ii forhold til  kompetencer 

inden for regnskab og revision?  

Torben: Og du tænker på, at de så efterfølgende bliver valgt?  

 

28. Altså ikke nødvendigvis jeres revisionsudvalg... Men kunne man ikke forestille sig at 

det vil bidrage til noget positivt.?  

Torben: Jo man kan jo ikke afvise, at vedkommende har noget viden, specielt som du selv 

nævner, hvis man tidligere har været praktiserende statsautoriseret revisor og kan komme med 

det til bords. Men meget af det, der foregår internt i virksomhederne og i internt i 

bestyrelseslokalet, er en væsentlig forudsætning for de diskussioner, vi har. Vi tænker ikke meget 

over det, men det er bare en selvfølge. Jeg synes, det er meget kompliceret. Jeg vil i hvert fald 

selv have det på den måde, at hvis jeg skulle sidde som eksternt medlem i et udvalg, hvor der 

også er interne medlemmer. Det ville jeg synes var kompliceret fordi, der jo vil være meget man 

ikke vidste noget om… men dermed ikke sagt, at det ikke kan lade sig gøre. Det er en mulighed, 
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men bare ikke en mulighed, der falder mig for. Der er måske nogen internationale virksomheder, 

der gør brug af det ’setup’, og det kommer også derfra. Men jeg er ikke bekendt med det i 

Danmark. Er i det?  

 

Nej vi har heller ikke hørt til det system endnu.  

 

Tusind tak fordi i gad at deltage.  

 

Bilag 11: Transskriberet - Pernille Dalby (Finanstilsynet) 

 

1. Kan du give en kort præsentation af dig selv? 

Pernille: Jeg hedder Pernille Dalby og kommer fra Finanstilsynet og sidder i kontoret for finansiel 

rapportering. Jeg er Cand.merc.aud’er og har tre års erfaring fra et større revisionsfirma, inden 

jeg kom til Finanstilsynet i 2003. Så det vil sige, at jeg har været herinde i snart 14 eller 15 år. Jeg 

arbejder på revisionsområdet herinde. Og det er generelt hvad man kan bistå med til sine kollegaer 

inden for revision herunder ekstern/intern revision.  

 

2. Hvad er jeres procedure i forhold til tilsynet af revisionsudvalget og dets opgaver? 

Pernille: Det følger sådan set vores inspektionsprogram, når vi er på en inspektion hos en 

virksomhed. Hyppigheden af inspektionen varierer jo, altså dels gennem risikobaseret og nogen 

gange tager de nogle tilfældigt. Jeg er ikke så meget inde i inspektionsprogrammerne, og hvornår 

de tager folk ud. C4, altså de store inspektions institutter er ude hvert år. Når man er på generelle 

inspektioner, altså det kan også være gennem temainspektioner, hvor man undersøger temaer på 

tværs, og der er man ikke nødvendigvis inde over revisionsudvalgene. Men når man er ude på de 

generelle eller ordinære inspektioner for at se, hvordan det står til i virksomheden, så er det en hel 

fast del af det, at man taler med revisionsudvalget, hvis der er det, og hvis de har pligt til det. Det 

kan være, at man taler med revisionsudvalgsformanden om, hvordan udvalget fungerer eller, 

hvilket fokus udvalget har. Her har man nok mest fokus på, om udvalget interesserer sig nok for 

årsregnskabet og de processer. der fører til det. I den forbindelse kan det også være kontroller i 

virksomheden. Det er også mit indtryk, at inspektørerne ofte rekvirerer revisionsudvalgets referater 

for at se, hvad der er blevet behandlet, og hvor uddybende man har været. Det man også 

interesserer sig for er, hvem der deltager til revisionsudvalgets møder. Det er okay, at 

revisionsudvalget indkalder enhver til at deltage i mødet og være til stede, men vi har nogle gange 



204 
 

oplevet nogle ’issues’ omkring, hvem der er til stede i rummet, når udvalget behandler deres ting. 

Eksempelvis kan en direktør, der tager referater af det hele... synes vi ikke er okay. Han må gerne 

blive inviteret ind, men han kan ikke være til stede til hele mødet.  

 

3. Hvad gør i så ved de sager, hvor der har været en direktør der har siddet med til hele 

mødet?  

Pernille: Vi har haft nogle sager og sagerne fremgår også på vores hjemmeside, hvis i ønsker 

adgang. Hvis der typisk har været noget, og det har været i strid med reglerne, så har vi givet et 

påbud og sagt, at det er noget, der strider med reglerne, og derfor må man det ikke. Jeg tror ikke, vi 

har haft nogen reaktioner med hensyn til de nye regler, der blev fremsat i 2016, som er 

fællesreglerne til Finanstilsynet, der fremgår i revisorloven. Før var der også de her fællesregler i 

revisorloven, men vi havde også hjemmel til at udstede egne bekendtgørelser, hvor det gjorde det 

nemmere, hvornår det var, at man skulle give et påbud eller ej. Men nu har vi reglerne i 

revisorloven, som vi anvender i forbindelse med det praktiske arbejde.  

 

4. I forhold til tilsyn med revisionsudvalgene, så nævner du, at i indhenter referaterne for 

ligesom at gennemgå, hvad der er blevet behandlet i revisionsudvalgene. Men det er ikke 

sådan, hvor i har en decideret tjekliste eksempelvis, om de opfylder reglerne for godkendelse 

af ikke revisionsydelser og så videre.?  

Pernille: Det er ikke mit indtryk. Det indtryk jeg har i forhold til, hvad inspektørerne gør, det er, at 

de læser dem igennem og bruger sund fornuft, men med fokus på om de går dybt nok i emnerne. 

Dog vil der være mest fokus på årsregnskabet og de processer samt kontroller, der har været 

omkring her. Jeg tvivler på, om man har gået meget op i revisor-delen altså omkring uafhængighed 

og ekstern revision. Vi fokuserer også på intern revision, om de kigger på det, og om de læser 

protokollaterne og følger op på bemærkningerne i protokollaterne. Netop om uafhængighedsdelen 

er jeg ikke helt sikker på, hvorledes den har højeste prioriteter.  

 

5. Når i fører tilsyn, hvordan sikrer i jer så, at udvalget har tilstrækkelige kompetencer inden 

for virksomhedens drift/branche og inden for regnskab og revision?  

Pernille: Altså vi har nogle generelle bestemmelser i lov om finansiel virksomhed omkring 

bestyrelsens kompetencer. Nu er jeg jo lidt hæmmet af, at jeg ikke er en inspektør, der decideret 

kommer ud på kontrollerne, men den person de kan komme til, hvis der er noget kringlet omkring 
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revision. I det løbende tilsyn kigger inspektørerne også på bestyrelsen og bestyrelsesmedlemmernes 

kompetencer. Hver gang der kommer et nyt medlem i bestyrelsen, skal de jo have en godkendelse 

herfra, forinden de kan indtræde. Der kigger man jo på folks CV, og hvilke erfaringer disse 

personer har. 

 

6. Nu siger du at du kun sidder, som den person der varetager spørgsmål omkring revision. 

Hvornår mener du, man har tilstrækkelige kompetencer i revisionsudvalget inden for 

revision?  

Pernille: Det har jeg svært ved at svare konkret på, da det jo varierer meget fra virksomhed til 

virksomhed. Vi havde under de gamle regler en bestemmelse om, at de skulle have en redegørelse 

på, hvem de anså for det kvalificerede medlem, og hvem der kvalificerede sig som et uafhængigt 

medlem. Der gik vi faktisk ind og kiggede på, om det var en person, der kunne finde ud af at læse et 

regnskab og forstå en protokol. Det er jo der skoen trykker. Kan man finde ud af, at stille de rigtige 

spørgsmål til et regnskab eller protokol til revisor? Den slags kan man jo også se, hvis man kigger 

på et referat møde for revisionsudvalget. Det her medlem der sidder i udvalget, får det stillet de 

rigtige spørgsmål? Eller kører de hele tiden på overfladen? 

  

7. Hvad gør i, hvis i ikke føler, at de opfylder kompetencerne for eksempelvis revision?  

Pernille: Jeg kan ikke svare konkret på det. Der er kommet et nyt regelsæt, og vi har ikke længere 

samme hårde krav i bekendtgørelsen, som vi havde før. Men hvis der selvfølgelig har været en 

situation, hvor kompetencerne ikke er til stede, så må vi jo tage den derfra. Under de gamle regler 

har vi jo også haft reaktioner, hvor vi har påbudt revisionsudvalget om at finde et nyt medlem.  

Men det var også dengang, hvor reglerne var nye. De kom jo i 2008, og der skulle alle finde egnede 

kandidater. Der var nogen, som troede “Når ja, hvis du har siddet og bogført en gang så kan du 

udfylde den her rolle i kreditinstituttet”. Jeg tror at der også tidligere stod, at man skal være i stand 

til at foretage en selvstændig vurdering af de ting, som revisionsudvalget skal. Altså vurdering af 

om den her regnskabsaflæggelsesproces er fornuftig, og de øvrige kontrolopgaver der er. Også kan 

man jo sige “Hvad skal der til for at opnå det?” Det kommer jo an på... Er det et meget kompleks 

eller stort sted, eller er det mindre kompleks og mindre sted? Så kan man jo måske slippe afsted 

med færre kompetencer. Derudover er det jo ikke alt, man kan se på et CV. Du kan jo godt stråle i 

praksis, selvom det måske ikke afspejler dine erfaringer. Så det kan være lidt svært at svare på.  
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Og jeg kan ikke sige til dig, at hvis vi ser nogen ting, så gør vi noget specifikt. Fordi vi er i en 

situation hvor regelgrundlaget er lidt ændret for os. 

  

8. Jamen, er det så ikke svært at føre tilsyn med det?  

Pernille: Jo, men det er ’learning by doing’ 

 

9. Mener du, det ville give mening at man specificerede kravene til kompetencerne? 

Eksempelvis at man skal have en Cand.merc.aud baggrund eller siddet som CFO?  

Pernille: Der er jo angivet nogle eksempler i loven, så vidt jeg husker.  

 

10. Men der er ikke noget krav om uddannelse eller erfaring.  

Pernille: Nej, det er korrekt. Kun eksempler. Jeg tror også, at det der afspejler det, det er forskellige 

virksomheder, der kan have det her. Det er svært, at svare på. Det er en konkret vurdering fra 

virksomhed til virksomhed, og hvordan man føler de løfter opgaverne i praksis.  

 

11. Jo. Men nu mener jeg lidt, at der er nogle generelle forhold, der gå igen på tværs af 

virksomheder eksempelvis væsentlighedsniveauet, revisionsplanen, revisionsstrategi og så 

videre... Kunne man ikke forestille sig, at det gav mening, at man stillede krav til, at man 

eksempelvis havde en baggrund som Cand.merc.aud?  

Pernille: Men du kan vel godt lære det uden, at være Cand.Merc.Aud’er? 

 

12. Jo, det kan man sagtens, men i forhold til jer som tilsynsmyndighed. Hvad er jeres 

holdning til det?  

Pernille: Jeg tror det er lidt en balance af. Vil man gerne have nogle specifikke rigide regler eller, 

det der rent faktisk fungerer i praksis? For jeg tror nødvendigvis ikke, at det kun er 

Cand.merc.mud’er der kan løfte den her opgave. Hvad med en Cand.merc i regnskab eller 

finansiering?  

Det var bare et eksempel.  

Pernille: Jo, men det er bare svært. Det lyder nok så tillokkende at have rigide og detaljerede regler 

om eksempelvis krav til kompetencer, men hvad så når man møder en kandidat, der ikke lige 

opfylder betingelserne, men godt kan se, at vedkommende er ’all around’ og har gode praktiske 

erfaringer samt kan nogle ting. Så er det måske ikke så hensigtsmæssigt. Det er selvfølgelig nemt at 
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skære de fra, der er eller ikke er Cand.merc.aud’er, men der findes jo også dårlige 

Cand.merc.aud’er. Eller folk som ikke tager det særlig seriøst og sidder ved bordet, men ikke får 

stillet de rigtige spørgsmål fordi, man eksempelvis er for tilbageholdende og måske ikke får deltaget 

i det her udvalg. Det kan også være et problem. Det er måske noget af et større problem end, at 

man formelt set ikke opfylder nogen konkrete krav til uddannelse eller erfaring, hvis man stillede 

det. At man fik en person, der var for slap til at bidrage med noget konkret til revisionsudvalget. 

Det kræver lidt mod, at få stillet spørgsmålene, og det skal man have.  

 

Ja, jeg tror det er svært at lovgive om personlighed. 

Pernille: Ja det er det nemlig. Men på den måde kan man måske også sige, at det er en god tilgang 

at have til at sige, at man taler med revisionsudvalget og får et indtryk af, hvordan de egentlig 

behandler tingene, hvad de fokuserer på og hvordan de læser referaterne. Der kan man også få et 

indtryk af, hvad man har talt om. Har man bare læst protokollerne og ingen bemærkninger? Læst 

regnskabet, det så fint ud? Eller har man rent faktisk haft drøftelser om anvendt regnskabspraksis, 

om nogle skøn eller alternativer? Har man haft nogen drøftelser om det, der står i protokollen, og 

hvordan man følger op på det osv.? Jeg tror, det er en ok tilgang at have til det omkring, at man 

kan se på ’outputtet’, når man kigger på, hvordan drøftelserne egentlig har været i udvalget.  

 

13. Ser i nogle generelle udfordringer som tilsynsmyndighed i relation til tilsynet med 

revisionsudvalget, herunder efterlevelse af de regler der gælder for dem? 

Pernille: Jeg synes ikke, det er særligt for revisionsudvalget. Vi har selvfølgelig det med, at vi lige 

skal finde vores ben at stå på i forhold til, at vi nu kun har de overordnede regler over i 

revisorloven og omkring sanktionsmulighederne med revisornævnet. Hvornår skal man egentlig 

tage stilling til det? For det er jo også nogle af de ting, vi skal finde ud af i praksis, når der engang 

kommer en sag, der er så slem, at vi påtænker at køre den med revisornævnet eller, om det bare bør 

være et påbud.  

 

14. Så udfordringen ligger mere hos jer? 

Pernille: Jeg tror sådan set at allerede i de år, der er gået, siden man første gang fik lovene om 

revisionsudvalg i 2008. Jeg tror, den hårde periode er sådan set overstået, da virksomhederne 

allerede har været igennem møllen med at finde kandidaterne og at få ’kickstartet’ tingene, lære 

hvem der må og ikke må sidde med ved udvalgsmøderne og så videre. Der har vi jo også fået 
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fastlagt, hvordan vi reagerer på det. Jeg ved ikke, om der har været det store udfordring. Jeg tror 

mere, at det har været nyt for Erhvervsstyrelsen, har i talt med dem? De har nemlig ikke før haft en 

pligt til at føre tilsyn med revisionsudvalget. De har ikke deres naturlige gang i virksomheden, som 

vi har... Vores inspektører har jo hele tiden interesseret sig for, hvordan ’governance’ i selskabet har 

fungeret. Fungerer de her forsvarslinjer med direktionen, med bestyrelsen og virker de kompetente 

og så videre? Og på samme måde har man jo bare udvidet og sagt, at nu når der er de her 

revisionsudvalg, fungerer de også? Virker det, som om det er de rigtige personer, der sidder med?  

 

15. Det fremgår af lovgivningen, at revisionsudvalget skal overvåge og sikre revisors 

uafhængighed, hvad er din holdning til det?  

Pernille: Altså selvfølgelig skal de gøre det. De bliver nødt til at drøfte det med revisor, og om 

hvorvidt han opfatter sig selv som værende uafhængig. I øvrigt overvåge andre ydelser hvis de yder 

andre ydelser end revision, om de er tilladte og i hvilket omfang. Jeg tror ikke, det er noget tilsynet 

har interesseret sig voldsomt for. Jeg tvivler også på, at det er noget, vi vil, fordi i bund og grund er 

det jo revisors ansvar, at han bevarer sin uafhængighed. Det er ham, der skal være uafhængig. Det 

er selvfølgelig meget fint, at man har et revisionsudvalg, der også kan gå ind og hjælpe ham med at 

påse den forpligtelse. Bund og grund er det jo revisors eget ansvar. Som tilsynsmyndighed, mener 

vi også, at det er vigtigt, at revisor er uafhængig. Hvis vi oplever et ’issue’, hvor revisor ikke er 

uafhængig, så er det klart, at vi også reagerer. Det er dog ikke der, vi har det primære fokus, men 

mere om udvalget fungerer i forhold til tilsyn med årsregnskabet og processer hertil. Det vil ikke 

undre mig, at man gennemfører mange inspektioner uden overhovedet at spørge ind til revisors 

uafhængighed. Fokus er på ’governance’ i selskabet.  

 

 

16. Mener du, at uafhængighed er målbart, og i så fald hvordan mener du, at dette kan 

måles? 

Pernille: Ja helt sikkert. Man kan jo altid bruge den her med, at hvis en uafhængig tredjemand 

havde kendskab til det forhold, så vil de nok tænke hmm... er du egentlig uafhængig? Så begynder 

man også at have noget at tage stilling til. Problemet med uafhængighed er, at det kan være mange 

ting... Altså ved en uafhængig tredjemand, at økonomichefen eksempelvis er min golfmakker hver 

søndag? Den er jo ikke reguleret på den måde. Det er netop den bløde med, hvis en uafhængig 

tredjemand vidste det... vil de så?”  
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17. Men lad os tage det som et eksempel. Du kan jo stadig være uafhængig, selvom du spiller 

golf med økonomichefen hver søndag?  

 Pernille: Ja, men det kommer jo an på, hvor grænsen går. Er det så, at man drikker rødvin hver 

lørdag? Du får svære og svære ved at kritisere hans job jo tættere, du kommer på ham. At forholde 

dig uafhængigt til det eller give bemærkninger.  

 

18. Hvad mener du, som tilsynsmyndighed man skal gøre?  

Pernille: Det vil jeg lade Erhvervsstyrelsen have en holdning til. Det er dem, der regulerer 

revisorloven. Som tilsynsmyndighed er der selvfølgelig nogle grænser, hvor man begynder, at tænke 

“Det her det er måske ikke særlig godt”. Men så vil jeg stadig have rådført mig med den 

kompetente myndighed på området. For revisors uafhængighed er ikke vores lovgivning. Det er 

Erhvervsstyrelsens. Det er selvfølgelig vigtigt, at den bliver overholdt, for vi anser os selv i tilsynet, 

som bruger af revisionsydelsen. Det er også derfor, at vi interesserer os for, at revisionerne 

fungerer. Fordi vi også er brugere af dem, men ikke regulerende myndighed for revisorer. Det er vi 

meget bevidste om, at det ikke er os. Vi skal bare vide, at det fungerer, så vi kan stole på revisor og 

feste noget tillid til. Vi får jo indsendt protokollaterne og sidder og læser over skulderen på dem, 

som tilsynsmyndighed. Det tillægger vi også værdi, at vi får nogle informationer fra revisor. Vi 

tillægger også værdi i, om revisionspåtegningen er modificeret eller ej. Så det er vigtigt at tingene 

fungerer, men husker på at vi ikke er regulerende myndighed for så vidt angår revisors 

uafhængighed. 

 

 

19. Mener du de nye tiltag som 70% begrænsningen, rotation, godkendelse af andre ydelser 

og lignende er med til at øge revisors uafhængighed og revisionskvaliteten? 

Pernille: Ja. Ved at revisionsudvalget sikrer, at revisor ikke får, dels den økonomiske afhængighed 

af, at du har en kunde hvor du får mange penge på ikke revisionsydelser. Så kunne man jo godt 

mistænke, at man måske var lidt mere lempelig med at afgive nogle kradsede bemærkninger, fordi 

man nødigt vil miste kunden. Man vil jo gerne genvælges. Fordi der er også mere end bare 

revisionshonorar på spil, der er også de ekstra honorar kroner i spil.  
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20. Hvis vi nu tager dette eksempel. BigFour kan man jo godt forestille sig kan klare, at miste 

en stor kunde. Tror du de vil gå på kompromis med uafhængigheden?  

Pernille: Vil du være den partner der mister Danske bank? 

 

21. Jeg vil hellere være den partner, der mistede Danske Bank end det blev opdaget, at jeg 

ikke var uafhængig.  

Pernille: Ja, altså jeg tror også, at du kan være i en afdeling, hvor du har de største kunder, og hvor 

man kan være underlagt et vis pres, at man helst ikke skal miste disse kunder.  

 

22. Er man så nogensinde uafhængige?  

Pernille: Ja, det er jo godt spørgsmål. Under hele ændringen af revisions-politikken i EU, der var 

der også tale om, er man de facto uafhængig, når man får sit honorar fra den virksomhed man 

reviderer? Burde det snarere ikke være nogen, som var finansierede af det offentlige også kom de 

til inspektion? Eller rigsrevisionen der rykkede ud. Det jo bare den model, man har valgt, at man 

har revisorer der bliver lønnet af virksomheden for at udføre deres uafhængige hverv, som 

offentlighedens tillidsrepræsentant. Så ja... Men netop derfor er der en grund til at regulere og sige, 

at der ligger begrænsning på, hvad du ellers må modtage udover dit revisionshonorar. Og ligesom 

lægge et lå på den afhængighedstrussel, som der kan være.  

 

23. Men så vil der jo altid eksistere en uafhængighedstrussel. Lad os antage, at man var 

underskrivende revisor på Danske bank og udelukkende udførte revision. Så er det jo stadig 

ikke særlig sjovt at miste kunden som partner.  

Pernille: Ja, der kan også være noget renommé. Jeg tror også, at hvis man eksempelvis er revisor 

for Mærsk, at man lettere kan gafle kunder, fordi det giver lidt ’Credit’. 100 procent uafhængighed 

tror jeg ikke findes i praksis nogen steder. Men man kan gøre, hvad man kan for at værne om den. 

Der synes jeg, at disse nye regler er glimrende. Og det kan godt være, at der har været mange i 

branchen, som har været imod det her, fordi de synes det er dyrt at skulle skifte, men det er bare 

altid sundt, at der kommer friske øjne på. Og netop, da det er offentlighedens tillidsrepræsentanter, 

så skulle det gerne være uafhængigt, det der foregår.  

24. Men vil det så ikke være tilstrækkeligt, at der bare er partnerrotation eksempelvis?  

Pernille: Jeg tror det er godt, at der kommer andre firmaer på. Og jeg tror, det er godt, at der er 

lidt mere gang i markedet. Altså du har jo allerede et marked med få aktører i, hvis du kigger på de 
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store. Og hvis ikke du havde ekstern rotation, så tror jeg det kunne have været endnu værre. Der 

var et eksempel på en engelsk bank, der havde det samme revisionsfirma i hundrede år, som netop 

blev fremhævet under behandling af lovregulering i EU.  

25. Men der kan man jo sige, at ledelsen, medarbejderen og partneren er blevet udskiftet? 

Pernille: Ja, men ligger der ikke et sted et pres på dig, som underskrivende revisor, at i har haft 

dem i hundrede år for så at miste dem? Du var den, der mistede dem. Jeg tror det vil gøre, at du vil 

tøve en ekstra gang, den dag du skal tage et forbehold. Og sådan må det ikke være. 

26. Jeg tror der vil ligge samme pres, hvis jeg fik Danske bank fordi tidligere underskrivende 

revisor gik på pension. Så har jeg stadig ikke lyst til, at være den der mister dem 

Pernille: Nej, derfor skal der være nogle ting der regulerer den her uafhængighed og prøver at 

værne om den. Netop derfor er det godt, at mindst hver tiende år bliver der roteret, og der kommer 

andre på.  

27. Men vil de her trusler ikke eksisterer uagtet de nye tiltag?  

Pernille: Det vil jo være værre, hvis man ikke havde disse tiltag? Jeg tror, tiltagene er med til at 

mindske dem.  

 

28. Så du er fortaler for at revisors uafhængighed styrkes og revisionskvaliteten øges via øget 

regulering, som eksempelvis begrænsning på honorar for andre ydelser og godkendelse af 

andre ydelser mv.?  

Pernille: Jeg synes, det er glimrende ja.  

 

29. Hvordan ser du revisionsudvalgets rolle i fremtiden?  

Pernille: Jamen uændret. Et revisionsudvalg tilsvarende med dem vi har i dag. Et udvalg der 

overvåger uafhængighed, som i selv var inde på og dykker ekstra dybt ned i regnskabet samt 

forholder sig til ting, der kommer fra revisor, om der bliver fulgt op på tingene. En rigtig fornuftig 

del af god selskabsledelse. 

30. Du tror ikke det vil komme til at fylde mere i virksomhederne måske?  

Pernille: Her tror jeg stadig, at du får forskellige svar, om du spørger os eller Erhvervsstyrelsen. 

Fordi det er noget, vi har kigget på i mange, mange år. Det er jo næsten 10 år, at vi nu har haft det, 

oppe og køre. Og vi holder øje med og holder virksomhederne i ørene, så de sørger for, at det hele 

kører.  
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Bilag 12: Transskriberet - Martin Samuelsen (Tilsynschef i Erhvervsstyrelsen) 

  

1. Kan du give en kort præsentation af dig selv? 

Martin: Jamen jeg hedder Martin Samuelsen, og jeg er statsautoriseret revisor og sidder for tiden 

som tilsynschef i Erhvervsstyrelsens revisortilsyn. Jeg har været praktiserende i en årrække som 

underskrivende revisor. Har beskæftiget mig med revisionsudvalg i myndigheds regi, været med til 

at forfatte den seneste vejledning om revisionsudvalg som styrelsen udgav den 23. februar 2018 og 

forfatter for den seneste udgave af revisorloven med kommentarer, som udkommer senere i 2018, 

som også omhandler §31 omkring revisionsudvalgets opgaver og pligter og så videre. Udover det 

er jeg ekstern lektor på CBS inden for regnskab og revision... 

 

2. Hvad er jeres procedure forbindelse med tilsynet af revisionsudvalgets opgaver? 

Martin: Altså indtil nu har tilsynet med revisionsudvalgene været sådan et passiv tilsyn. Det har 

ikke været et proaktiv tilsyn, forstået på den måde, vi har ikke været ude proaktivt selv og teste 

efterlevelsen af disse bestemmelser. Bliver vi opmærksom på nogle særlige omstændigheder 

omkring mangler i revisionsudvalgets arbejde, så kan vi rykke på det, om man vil, men indtil nu har 

det været et passiv tilsyn forstået, som beskrevet før, at vi ikke sådan proaktiv konkret henvender os, 

men mere et spørgsmål om, hvis vi bliver bekendt med overtrædelse af revisorlovens 

bestemmelser... Det er vigtigt at huske, at det er det, der er rammen. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn 

med revisorer og andre aktører, der er omfattet af revisorlovens bestemmelser og i og med, at 

revisionsudvalget er omfattet af §31 og har de her seks pinde, som de skal efterleve i forhold til de 

krav der gælder i revisorloven, så bliver de også grebet af Erhvervsstyrelsens tilsyn. Det er ligesom 

det, der er rammen... Og de kan også sanktioneres og underkastes disciplinær ansvar i 

overensstemmelse med det.   

 

3. Nu siger du, at i ikke fører proaktivt tilsyn, men at fører tilsyn, hvis i bliver opmærksomme 

på noget. Hvordan fungerer det i praksis? 

Martin: Altså nu har jeg jo ikke sagt noget om, hvad der har været af sager, og hvis der i givet fald 

har været nogen, men altså en måde man kunne tænke sig, at vi i givet fald opdagede i gåseøjne, at 

der har været et brud på en af bestemmelserne kunne være via en kvalitetskontrol af et revisions-

engagement. Det kunne være, at vi via kvalitetskontrol af engagementet identificerede nogle 

uafhængighedsovertrædelser og så videre og den vej igennem fik interesse for at se på, hvordan 

revisionsudvalget har forholdt sig til den her uafhængighedsomstændighed. Revisionsudvalget skal 
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jo overvåge revisors uafhængighed og løbende tage stilling til ekstra ydelser i relation til 

leverancer fra revisor, og hvis vi konstaterer et væsentligt brud fra revisors side, så kunne det være 

interessant, at se hvad der også har været af procedure fra revisionsudvalgets side. 

 

4. Hvilke udfordringer ser i som tilsynsmyndighed i relation til tilsynet med 

revisionsudvalgets opgaver og kompetencer, hvis i ser nogen? 

Martin: Du spurgte hvilke udfordringer vi ser, som tilsynsmyndighed?  

 

Ja, altså hvis i har haft nogle sager eksempelvis med vurdering af kompetencer og 

revisionsudvalgets overholdelse af deres opgaver?  

Martin: Nej altså jeg vil hellere udtale mig på baggrund af min egen viden generelt. Nu står det jo 

på egen regning. Men det her med revisionsudvalget generelt, det kræver visse kompetencer at 

foretage nogle af de her vurderinger og efterleve nogle af de krav som revisorloven § 31 stiller til 

udvalget. Og mit indtryk er, at man i videre omfang er opmærksom på at trække nogle særlige 

kompetencer ind i udvalget nu alternativt trække på nogle eksterne kompetencer, men min 

opfattelse er samtidig at man fortsat læner sig meget op ad revisors udtalelser, og det han kommer 

til bordet med. Eksempelvis ligger der nogle detaljerede ting, som revisionsudvalget kan spørge til 

altså revisors væsentlighedsniveau, ’scoping’ og så videre... og der kan i læse i Erhvervsstyrelsens 

vejledning til revisionsudvalget, hvad er det for nogle spørgsmål, de kan stille og nogle af dem 

kræver faktisk nogle tekniske færdigheder, som jeg ikke er sikker på er tilstede i hovedparten af 

revisionsudvalgene i dag. Så jeg tror, der er ved at ske en drejning i revisionsudvalg generelt 

omkring det, og det går mere og mere op for dem især med vores vejledning, at der er behov for 

enten at mande op eller i hvert fald tiltrække nogle kompetencer i udvalgene der gør, at de rent 

faktisk også kan udfordre revisor på dette niveau, som der forventes... Ved ikke om det svarede på 

spørgsmålet.  

 

5. Det fremgår af vejledningen at revisor ikke har pligt til at udleverer kvalitetsrapporten. 

Gør det sig ligeledes gældende for andre ting såsom væsentlighedsniveau?  

Martin: Altså revisor har jo pligt til at oplyse udvalgene om revisors væsentlighedsniveau. Du har 

artikel 11 i forordningen omkring protokol og så videre. Så revisor har pligt til at forelægge nogle 

oplysninger til udvalget... men jeg forestiller mig lidt uagtet, hvad der er af krav og ikke krav til 

revisors dokumenter og så videre, at hvis revisionsudvalget i et børsnoteret selskab beder revisor 
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om at foreligge en kontrolrapport eller andet, så vil den også blive forelagt fordi, et negativt svar 

på det spørgsmål vil jo i sig selv afføde en reaktion... Så jeg tror ikke, at det bliver problematisk da 

Erhvervsstyrelsen jo kan henstille til, at man foreligger en kvalitetskontrol rapport, men at man ikke 

kan tvinge revisor til at gøre det. Men jeg tror efterhånden, at udvalgene er blevet ’tunet’ så meget i 

ørene fuld af, det her med at udbede om rapport og spørge til den om den har været der... Vores 

erfaring er også at revisorer frivilligt vælger at udlevere uden, at den nødvendigvis efterspørges.  

 

6. Det fremgår jo af den nye forordning at udvalget skal være med til at øge 

revisionskvaliteten og styrke revisors uafhængighed, hvordan mener i, i Erhvervsstyrelsen at 

det skal foregå? 

Martin: Jamen altså… Udvalget har pligt til at overvåge revisionen og til at overvåge revisors 

uafhængighed, og alene det faktum skulle gerne medvirke til, at der er en særlig ting om 

uafhængighed. Det her med når revisor gerne vil levere ekstra ydelser til en virksomhed, det faktum 

at udvalget skal godkende disse ydelser skulle gerne gøre, at man spidser pinden en ekstra gang og 

at man ikke ender i en situation, hvor uafhængigheden er overtrådt. Så jeg tror, det her 

overvågningselement fra udvalgets side skulle gerne medvirke til, at kvaliteten øges, og at 

uafhængighedsbrud reduceres væsentligt, men igen, så er vi tilbage til det med kompetencerne. Det 

kræver selvfølgelig, at udvalget besidder de kompetencer for at tage stilling til revisor. Det er 

ligesom det, der er alfa omega, kan man sige, også det med væsentlighedsniveau og ’scoping’ med 

videre... hvis udvalget er i stand til at indgå en faglig dialog med revisor om disse emner, så er 

vurderingen, at det øger revisionskvaliteten, og det er med til at gøre revisionen skarpere  

 

7. Mener du, at revisionskvaliteten og uafhængighed er målbart, altså enten er man vel 

uafhængig ellers er man ikke, eller hvad tænker du om det? 

Martin: Jeg ved ikke, om man kan sige, at man kan måle uafhængighed, men du har nogle absolutte 

forbudsbestemmelser, og så nogle hvor det kræver konkrete vurderinger. De absolutte 

forbudsbestemmelser er jo ikke til at rafle om. Altså er du omfattet, er du ikke længere uafhængig. 

Så er der gråzoner, hvor der er en lang række områder, altså hvor man enten er eller ikke er 

uafhængig. Her vil der være nogle vurderinger. Jeg tror, det er vigtigt, når man snakker om 

uafhængighed, at man sondrer mellem de absolutte bestemmelser og gråzoner, og der er jo nogle 

situationer, hvor det kræver konkrete vurderinger af, hvorvidt man er inden eller uden for stregen, 

og her skal der være en saglig dialog mellem udvalget og revisor. I forhold til revisionskvalitet 
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generelt så er det jo et utroligt diffust begreb. Jeg tror ikke, det lykkedes hverken nogen teoretikere 

og praktikere at få fodfæste omkring revisionskvalitetsbegrebet, men noget af det man jo anvender 

er måleattributter i form af de her AQI’er (Audit Quality Indicators), hvor man prøver at måle de 

her indikatorer, som man kan anvende i praksis, og her er der forskellige. Eksempelvis hvor meget 

virksomheder bruger på uddannelse, træning og så videre... og hvor meget bruger de på at 

investere i deres faglig værktøjer og så videre. Der er forskellige indikatorer, der kan gøre, at her 

er der et udtryk for, at der er et høj revisionskvalitet eller det modsatte... Men revisionskvalitet som 

målbar enhed, den er meget svær. 

 

8. Teorien definerer jo uafhængighed til dels ’in mind’ og til dels ’in apperance’. Hvordan 

skal man som myndighed forholde sig til og kontrollere det? 

Martin: Altså ’independence in-mind’… Den er svær. Men jeg tror forhåndsantagelsen er altid, at 

revisor er uafhængig i sit sind. Jeg tror, man skal langt ud, før man kan statuere risici for, at man 

ikke er ’independent in-mind’, at man ikke i sin mentale opfattelse, som revisor er uafhængig, så 

skal man virkelig langt ud. Altså det min personlige mening, hvorimod ’independence in 

appearance’, hvor du har den mere fremtrædende altså fremtoning og så videre, der mener jeg 

personligt, at bordet fanger hurtigere. Vi har set nogle eksempler på, hvor det er, at man som 

revisor tilbage i tiden, har haft en revisionsopgave, hvor det er, at de ekstra ydelser man har leveret 

har udgjort en betydelig andel af det samlede honorar, og hvor nogle af de her ydelser eksempelvis 

har udgjort et større honorar end revisionshonoraret. Personligt har jeg ikke nødvendigvis siddet 

og tænkt, at revisor jo på ingen måde ikke er uafhængig, men når en regnskabsbrugere sidder og 

bladrer i regnskabet og læser noten for revisionshonoraret og kan se, at han har modtaget 100 i 

revisionshonorar, men modtaget 900 i ekstra rådgivning, så kan brugere blive bekymrede for om 

denne pågældende revisor er uafhængig. Og det er jo noget med fremtoning, og der mener jeg 

egentligt, at der er større risici i fremtoningsdelen, end der er i den mentale del. Generelt så synes 

jeg, at vi har en ret høj integritet i Danmark omkring uafhængighed blandt revisorer, og vi har 

også ved et uafhængighedsbrud indtruffet, hvor revisor ikke var klar over, at han ikke var 

uafhængig. Altså forstået således, at den pågældende revisor er blevet inhabil fordi en kollega eller 

andre har leveret nogle ydelser eller aktiviteter eller andet som har gjort, at det har smittet af på 

ham eller hende... Og hvor revisor så siger, at han ikke engang var klar over, at xx havde gjort 

sådan eller, yy var der... Men det er for at sige, at der er mange situationer, man kan statuere, men 

min holdning generelt er, at der er en høj integritet omkring uafhængighed blandt 
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revisionsbranchen, og man er meget opmærksom på det og vil meget nødig blive udfordret på den 

del. Af og til kommer nogle af de her uafhængighedssager op af andre veje.  

 

9. Som en af de nye regler er 70 % kravet i henhold til honorar – Mener du dette er med til at 

øge revisors uafhængighed og revisionskvaliteten? 

-        Betyder mindre honorar ikke mindre tid og ringere kvalitet? 

 

Martin: Altså 70% begrænsning går jo ud på, hvor meget ekstra ydelser man må levere og ikke så 

meget i forhold til honorar på revision. 

 

10. Men altså lidt i forlængelse heraf, at hvis man nu siger, at de tilbyder at opgøre skatten for en 

kunde og dermed får et honorar for det, og der tror jeg, at mange revisorer vil være trygge 

ved at det er nogle skatteeksperter fra egen virksomheden, der har opgjort det. Mener du, at 

det svækker uafhængigheden altså i forhold til, at de har mindre tid til at udføre de her 

opgørelser? 

Martin: Nej. Altså jeg tror mere, at reglen vil komme til at have en indflydelse på, hvor mange slags 

ekstraydelser revisionsvirksomheden involverer sig til, og ikke så meget i forhold til de opgaver der 

i givet fald vil være tilbage, som de løser for denne kunde. Dem tror jeg nok, de skal kunne løse 

inden for rammerne og med god kvalitet og så videre. Nu har vi jo også fået den her “NAS” 

vejledning, som redegør for hvilke skatteydelser og så videre, kan revisor levere fremadrettet.  

 

 

11. Men implementeringen af kravet, er det ikke for at øge uafhængigheden?  

Martin: Jo det er det jo... Det er for at reducere omfanget af ekstra ydelser, som revisor leverer ford,i 

man mener, at nogle af de her ekstra ydelser/rådgivningsydelser de kan gå i konflikt med revisors 

udførelse af revisionen. Det er jeg enig i.  

 

12. Men mener du selve begrænsningen på honoraret eller? 

Martin: Altså det er i hvert fald med til at dæmpe omfanget af ekstra ydelser, man som revisor 

leverer. Det er der ikke nogen tvivl om. 

13. Men giver det så ikke bedre mening, bare at forbyde de her ydelser i stedet for at presse 

revisor på honorar?  
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Martin: Der er jeg mere tilhængere af, at man ikke forbyder pr. definition og så bare lader det være 

op til revisor. Det vil være endnu mere rigidt, end hvis du bare gik ind og udvidede listen for de 

forbudte ydelser. Det tror jeg, man vil ærgre sig mere over end den her 70% grænse, forestiller jeg 

mig. Men det her med om det er godt at få revisor til at opgøre skatten, den er jo lidt spøjs fordi, 

man kan altid rette henvendelse i de andre huse og få lavet sin skat med samme kvalitet. Den 

præmis køber jeg ikke. Hvis man har PwC som revisor, så kan man ringe til EY og bede dem om at 

opgøre skatten, og det bliver det ikke dårligere af.  

 

14. Nej. Men der ligger vel også noget i, at du har et samarbejde med en virksomhed og at 

revisor jo både agerer, som revisor og ekspert ofte, når de er ude at revidere virksomheden, 

så der vil det jo give god mening at spørge dem om at opgøre skatten?  

Martin: Jo det giver rigtig god mening, men du kommer bare i en problemstilling, hvis vi nu 

antager, at der er en fejl i skatteopgørelsen, vil revisor så opdage den? Altså det får en hel anden 

karakter af at være lidt spøjst, hvis revisor assisterer med skatten og samtidig underskriver på en 

påtegning, som omfatter skatteposten i regnskabet. Det bliver jo lidt spøjst, men i øvrigt så er der 

store begrænsninger allerede, og det har der været længe, hvor meget skat man må lave. Så det er 

jo ikke noget, der er nyt, men jeg tror generelt bare at tendensen... Altså ikke nødvendigvis at vi er 

herre over det i Danmark, men på EU niveau er tendensen bare, at man vil skubbe mere ud af 

revisionsopgaven, altså er du revisor, så er du revisor, så er du ikke rådgiver i de her dybe 

områder. Jeg tror tendensen går lidt af den retning. Jeg tror ikke, det er det sidste, vi har set. 

 

15. Der er også kommet en regel om firmarotation, som jo også skal være med til at øge både 

uafhængighed og sikre høj revisionskvalitet. Hvad er din holdning til det?  

Martin: Ja det korrekt, men nu kan man jo, hvis man overholder reglerne holde fast i sin nuværende 

revisor i rigtig mange år, noget med 20 år, men jeg synes jo, at der er noget for og imod.  

 

16. For at udpensle spørgsmålet, er det så ikke en korrekt antagelse, at jo længere tid du har 

revideret virksomheden jo bedre kender du den, og er dette så ikke en måde, man kan sikre 

høj revisionskvalitet?   

Martin: Jo det er en måde at se det på. Andre vil kunne sige, at jo længere tid du har haft 

revisionsvirksomheden jo mere i dvale går du, og jo mindre kritisk kan du blive, fordi det bare er at 

tage filen fra sidste år og starte forfra... Også køre los, også gøre det samme året efter. Så det her 
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med at få nogle friske øjne på, det er ikke så skidt. Så jeg tror, der er lidt for og imod. Kendskab til 

virksomheden og dens omgivelser er helt uhyre vigtigt og hele forudsætningen for at kunne lave 

hele revisionen. Og jo længere du har været der, jo længere bliver du stærkere på den del. Omvendt 

så viser historikken også bare, at når der kommer nye øjne på tingene som overtager kunden, så 

kan der har været nogle ting, som eksisterende revisor har overset. Der ligger mange regnskaber 

på Cvr.dk, hvor der har været rettet i de fundamentale fejl, hvor der har været revisorskift. Så der 

er for og imod.   

 

17. Men kunne man ikke sikre det udelukkende ved partnerrotation eller rotation af temaet? 

Der kommer vel også nye øjne på hvis man beholder firmaet, men skifter det team der sidder 

på revisionen?  

Martin: Jo, det vil være en vej frem, men jeg tror, det stærkeste er jo at skifte hele firmaet ud. Men 

jeg tror også, at man kan opnå høj effekt ved alene at skifte teamet eller partnere. Men det 

ultimative er at skifte firmaet. Jeg tror dog at noget af det, skal man se som et forretningsmæssigt... 

Noget med at prøve at åbne op for et marked. Man kan jo se herhjemme, der står vi jo foran en lang 

række revisorskifte i en række virksomheder i Danmark. Man kan jo læse i påtegningen nu her, i 

alle regnskaber der kommer nu, hvor længe eller hvornår de skal skifte revisor, og i kommende år 

vil der komme et revisorskifte i nogle af de største danske selskaber, fordi man har haft samme 

revisor i en lang række år. Jeg tror sgu det er okay også markedsmæssigt. 

 

18. Mener du at øget regulering, som vi har set i det seneste år, at man bliver ved med at 

skærpe krav til revisor, at det er vejen frem til at sikre høj revisionskvalitet og styrke 

uafhængigheden eller, mener du man skal gå anden vej?  

Martin: Altså jeg er ikke tilhænger af, at man bare regulerer og regulerer... Altså der er øget 

regulering, og det har der været i en periode, men der hvor jeg tror, hvis man skal flytte noget her, 

så skal det være øget vejledning altså endnu stærkere vejledninger til bekendtgørelser og sådan. 

Det tror jeg, man kan løfte kvaliteten på. I tilsynsregi er man jo gået til, at være mere vejledende og 

være mere informative de sidste tre års tid, og det tror jeg også er den rigtig vej at gå. Det vil løfte 

kvaliteten mere end bare hård regulering. Man kan jo sige, at den seneste revisorlov indeholder jo 

en række lempelser. Blandt andet ændrede man PIE definitionen som gjorde, at nogle virksomheder 

faldt ud af PIE-definitionen og bliver omfattet af det mindre rigide regelsæt. Så reguleringsteknisk 

har vi jo ikke gået anden retning, men lempet på nogle punkter. 
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19. Hvordan mener du at revisionsbranchen ser ud i fremtiden eller, udviklingen, i forhold til 

uafhængighed, kvaliteten og revisionsudvalgets rolle?  

Martin: Hvis jeg skal gætte, så tror jeg, at man vil opleve en stigende kvalitet i revisionsudvalgets 

kompetencer og dermed en stigende eller stærkere dialog mellem udvalgene og revisor, og herved 

også at et kvalitetsløft i revisioner udover, at vi jo i forvejen har en god og høj kvalitet i Danmark. 

Uafhængighedsmæssigt så tror jeg, at det går i en retning, hvor vi vil opleve mere tilsyn på revisors 

uafhængighed, men jeg ved ikke, om vi vil opleve en strammere regulering. Jeg tror ikke 

reguleringen bliver lempeligere om uafhængighedsreglerne.  

 

Du skal have tusinde tak.  

 



Fra: Torben Nielsen TNielsen4690@outlook.dk
Emne: Sv: Citater
Dato: 1. maj 2018 kl. 08.12

Til: Mohamad C Ayoub Mohamad.C.Ayoub@dk.ey.com
Cc: Angelito Haciñas Mendoza AngMen@erst.dk, Jens Galsgaard jens.galsgaard@tryg.dk

Hej$Mohamed$og$Angelito,

Jeg$har$ikke$bemærkninger$jeres$brug$af$citater$fra$mig.$Det$ser$fint$ud.$Held$og$lykke$med

den$videre$proces$med$aAandlingen.

Venlig$hilsen

Torben$Nielsen$

Fra:$Mohamad$C$Ayoub$<Mohamad.C.Ayoub@dk.ey.com>

Sendt:$30.$april$2018$15:59
Til:$Torben$Nielsen
Cc:$Angelito$Haciñas$Mendoza

Emne:$Citater
$

Hej$Torben,

$

Først$og$fremmest$vil$vi$gerne$sige$tusinde$tak$for$at$du$havde$lyst$Ul$at$sUlle$op$Ul$interview.

$

Som$aXalt$får$du$her$Ulsendt$vores$analyse,$så$du$kan$se$den$kontekst,$vi$har$brugt$dig$i.$De

steder$hvor$vi$har$brugt$dine$citater,$har$vi$markeret$med$gult,$så$du$slipper$for$at$læse$det

hele.

$

Grundet$afleveringsfristen$for$aAandlingen$Ullader$vi$os$at$betragte$det$som,$at$du$ikke$har

nogen$bemærkninger$Ul$brugen$af$citaterne,$såfremt$vi$ikke$hører$fra$dig$inden$torsdag$den

03/05.

$

Endnu$en$gang$tak.

$

Mvh

$

$

Mohamad C. Ayoub | Assistant | Assurance 
 
Ernst & Young P/S
Osvald Helmuths Vej 4, 2000, Frederiksberg, Denmark
Mobile: +45 25 29 63 59 | Mohamad.C.Ayoub@dk.ey.com
Website: http://www.ey.com

$
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Denne$email$og$alle$filer$vedlagt$som$bilag$kan$indeholde$fortroligt$materiale,$der$kun$er

beregnet$for$adressaten,$og$maa$ikke$udleveres$eller$kopieres$Ul$uvedkommende.$Har$De$ved

en$fejltagelse$modtaget$denne$email,$bedes$De$venligst$omgaaende$meddele$os$de_e$pr.

telefon:$+45$7323$3000.$Paa$forhaand$tak.

********

This$email$and$any$files$transmi_ed$with$it$may$contain$confidenUal$informaUon$intended$for

the$addressee(s)$only.$The$informaUon$is$not$to$be$surrendered$or$copied$to$unauthorised

persons.$If$you$have$received$this$communicaUon$in$error,$please$noUfy$us$immediately$by

telephone:$+45$7323$3000.

**************************************************************************

Analyse til Torben
Nielsen.docx





Fra: Martin Samuelsen ms@inspicio.dk
Emne: SV: Citater
Dato: 30. apr. 2018 kl. 16.44

Til: Mohamad C Ayoub Mohamad.C.Ayoub@dk.ey.com
Cc: Angelito Haciñas Mendoza AngMen@erst.dk

Hej$begge
$
Jeg$har$alene$sat$en$enkelt$markering$/$re3else,$jeg$gerne$ser,$at$i$indarbejder.
$
Herudover$OK.
$
Held$og$lykke$med$opgaven.
$
Med$venlig$hilsen
$
Mar?n$Samuelsen
adm.$dir.,$statsautoriseret$revisor
$

$
Mobil:$+45$41$41$19$34
EImail:$ms@inspicio.dk
www.inspicio.dk
$
$
Inspicio$ApS$leverer$rådgivning$og$konsulentbistand$?l$revisionsbranchen$og$andre$relevante$aktører$om$kvalitetsstyring,
revisionskvalitetI$og$effek?vitet,$regeleRerlevelse$(compliance)$og$andre$revisionsfaglige$forhold.$Vi$tænker$revisionskvalitet$ind$i$jeres
strategi$og$forretningsmodel.$Mød$endvidere$Inspicio$på$eReruddannelseskurserne$for$godkendte$revisorer$i$eReråret.
$
Pas$på$miljøet$–$udskriv$kun$denne$email$hvis$det$er$nødvendigt.
$
Denne$email$og$alle$filer$vedlagt$som$bilag$kan$indeholde$fortroligt$materiale,$der$kun$er$beregnet$for$adressaten,$og$må$ikke$udleveres
eller$kopieres$?l$uvedkommende.$Har$De$ved$en$fejltagelse$modtaget$denne$email,$bedes$De$venligst$omgående$sle3e$denne$og
meddele$os$de3e$pr.$telefon:$+45$40$15$34$52.$På$forhånd$tak.
$
Fra:$Mohamad$C$Ayoub$<Mohamad.C.Ayoub@dk.ey.com>$
Sendt:$30.$april$2018$16:14
Til:$ms@inspicio.dk
Cc:$Angelito$Haciñas$Mendoza$<AngMen@erst.dk>
Emne:$Citater
$
Hej$Mar?n,
$
Først$og$fremmest$vil$vi$gerne$sige$tusinde$tak$for$at$du$havde$lyst$?l$at$s?lle$op$?l$interview.
$
Som$aRalt$får$du$her$?lsendt$vores$analyse,$så$du$kan$se$den$kontekst,$vi$har$brugt$dig$i.$De$steder
hvor$vi$har$brugt$dine$citater,$har$vi$markeret$med$gult,$så$du$slipper$for$at$læse$det$hele.
$
Grundet$afleveringsfristen$for$ahandlingen$?llader$vi$os$at$betragte$det$som,$at$du$ikke$har$nogen
bemærkninger$?l$brugen$af$citaterne,$såfremt$vi$ikke$hører$fra$dig$inden$torsdag$den$03/05.
$
Endnu$en$gang$tak.
$
Mvh
$
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$

Mohamad C. Ayoub | Assistant | Assurance 
 
Ernst & Young P/S
Osvald Helmuths Vej 4, 2000, Frederiksberg, Denmark
Mobile: +45 25 29 63 59 | Mohamad.C.Ayoub@dk.ey.com
Website: http://www.ey.com
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for$adressaten,$og$maa$ikke$udleveres$eller$kopieres$?l$uvedkommende.$Har$De$ved$en$fejltagelse
modtaget$denne$email,$bedes$De$venligst$omgaaende$meddele$os$de3e$pr.$telefon:$+45$7323$3000.
Paa$forhaand$tak.
********
This$email$and$any$files$transmi3ed$with$it$may$contain$confiden?al$informa?on$intended$for$the
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Fra: Finn L. Meyer flm@flmeyer.dk
Emne: RE: Godkendelse af citater
Dato: 30. apr. 2018 kl. 16.52

Til: Mohamad C Ayoub Mohamad.C.Ayoub@dk.ey.com

Kære%Mohamad%og%Angelito,
%
Tak%for%fremsendte%og%tak%for%sidst
%
%
Har%læst%det%med%gult%anførte%og%set%på%citaterne%som%er%talesprog.
%
Har%re>et%enkelte%steder%i%track
%
Parken%Sport%&%Entertainment%forkortes%oCe%PSE.%Så%undgår%i%at%re>e%at%i%har%skrevet%det%i%et%ord.
%
Held%og%lykke%med%det
%
Håber%alt%vel
%
f
%
Finn$L.$Meyer
Hjortevangen%9
2920%Charlo>enlund
Denmark
T:%+45%24223501
M:%flm@flmeyer.dk
%
From:%Mohamad%C%Ayoub%[mailto:Mohamad.C.Ayoub@dk.ey.com]%
Sent:%30.%april%2018%15:41
To:%Finn%L.%Meyer%<flm@flmeyer.dk>
Cc:%Angelito%Haciñas%Mendoza%<AngMen@erst.dk>
Subject:%Godkendelse%af%citater
%
Hej%Finn,
%
Først%og%fremmest%vil%vi%gerne%sige%tusinde%tak%for%at%du%havde%lyst%_l%at%s_lle%op%_l%interview.
%
Som%aCalt%får%du%her%_lsendt%vores%analyse,%så%du%kan%se%den%kontekst,%vi%har%brugt%dig%i.%De%steder
hvor%vi%har%brugt%dine%citater,%har%vi%markeret%med%gult,%så%du%slipper%for%at%læse%det%hele.
%
Grundet%afleveringsfristen%for%aaandlingen%_llader%vi%os%at%betragte%det%som,%at%du%ikke%har%nogen
bemærkninger%_l%brugen%af%citaterne,%såfremt%vi%ikke%hører%fra%dig%inden%torsdag%den%03/05.
%
Endnu%en%gang%tak.
%
Mvh
%

Mohamad C. Ayoub | Assistant | Assurance 
 
Ernst & Young P/S
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Fra: Pernille Dalby Nielsen (FT) PDN@FTNET.DK
Emne: Ang.: Ang.: Citater
Dato: 1. maj 2018 kl. 14.14

Til: Mohamad C Ayoub Mohamad.C.Ayoub@dk.ey.com

Hej. 
Har hurtigt kigget det igennem. 

Overvej vedr 1. Citat  at tilføje det jeg sagde om at det er vigtigt, at bestyrelsen kan redegøre for hvorfor de vurderer vedkommende er
kvalificeret/kan redegøre for deres valg af medlem.

3. Citat (om samme revisor i mange år). Slut citat efter “EU.” Det sidste er et postulat som ikke er undersøgt. Jeg kan huske forkert. Men
der var eksempler på virksomheder med samme revisionsfirma i rigtigt mange år. Derfor slet venligst sidste sætning. Og: Ret gerne
“revisor” til “revisionsfirma”. Det er mere korrekt at skrive her.

Ellers ok. Pøj-pøj med projektet.

Mvh
Pernille

Fra: Mohamad C Ayoub <Mohamad.C.Ayoub@dk.ey.com>
Dato: 30. april 2018 kl. 16.24.18 CEST
Til: Pernille Dalby Nielsen (FT) <PDN@FTNET.DK>
Emne: FW: Ang.: Citater

Hej$Pernille,
$
Og$her$får$du$lige$det$vedhæ5ede$dokument.
$
Mvh
$

Mohamad C. Ayoub | Assistant | Assurance 
 
Ernst & Young P/S
Osvald Helmuths Vej 4, 2000, Frederiksberg, Denmark
Mobile: +45 25 29 63 59 | Mohamad.C.Ayoub@dk.ey.com
Website: http://www.ey.com

$
$

From:$Mohamad$C$Ayoub$
Sent:$Monday,$April$30,$2018$4:20$PM
To:$'Pernille$Dalby$Nielsen$(FT)'$<PDN@FTNET.DK>
Subject:$RE:$Ang.:$Citater
$
Hej$Pernille,
$
Vedhæ5er$finder$du$nyt$dokument,$hvor$der$fremgår$sidetal.
$
Dine$citater$fremgår$på$side:$8,9,17,18,21,25,27
$
Mvh
$

Mohamad C. Ayoub | Assistant | Assurance 
 
Ernst & Young P/S
Osvald Helmuths Vej 4, 2000, Frederiksberg, Denmark
Mobile: +45 25 29 63 59 | Mohamad.C.Ayoub@dk.ey.com
Website: http://www.ey.com

$

mailto:PDN@FTNET.DK
mailto:AyoubMohamad.C.Ayoub@dk.ey.com
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mailto:Mohamad.C.Ayoub@dk.ey.com
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$
$

From:$Pernille$Dalby$Nielsen$(FT)$[mailto:PDN@FTNET.DK]$
Sent:$Monday,$April$30,$2018$4:16$PM
To:$Mohamad$C$Ayoub$<Mohamad.C.Ayoub@dk.ey.com>
Subject:$Ang.:$Citater
$
Årh kan heller ikke se sidetal. Hvilke afsnit er det i? Tak:)
 
Pernille
 
 

Fra: Pernille Dalby Nielsen (FT) <PDN@FTNET.DK>
Dato: 30. april 2018 kl. 16.14.53 CEST
Til: Mohamad C Ayoub <Mohamad.C.Ayoub@dk.ey.com>
Emne: Ang.: Citater
 
Hej.
 
Jeg er ikke på kontoret disse dage. Kan ikke se farve markering på min tlf. Kam du skrive
hvilke sider det er på?;) tak.
 
Mvh
Pernille
 
 

Fra: Mohamad C Ayoub <Mohamad.C.Ayoub@dk.ey.com>
Dato: 30. april 2018 kl. 16.12.28 CEST
Til: Pernille Dalby Nielsen (FT) <PDN@FTNET.DK>
Cc: Angelito Haciñas Mendoza <AngMen@erst.dk>
Emne: Citater
 
Hej$Pernille,
$
Først$og$fremmest$vil$vi$gerne$sige$tusinde$tak$for$at$du$havde$lyst$`l$at$s`lle$op$`l$interview.
$
Som$a5alt$får$du$her$`lsendt$vores$analyse,$så$du$kan$se$den$kontekst,$vi$har$brugt$dig$i.$De$steder
hvor$vi$har$brugt$dine$citater,$har$vi$markeret$med$gult,$så$du$slipper$for$at$læse$det$hele.
$
Grundet$afleveringsfristen$for$aeandlingen$`llader$vi$os$at$betragte$det$som,$at$du$ikke$har$nogen
bemærkninger$`l$brugen$af$citaterne,$såfremt$vi$ikke$hører$fra$dig$inden$torsdag$den$03/05.
$
Endnu$en$gang$tak.
$
Mvh
$
$

mailto:PDN@FTNET.DK
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Mohamad C. Ayoub | Assistant | Assurance 
 
Ernst & Young P/S
Osvald Helmuths Vej 4, 2000, Frederiksberg, Denmark
Mobile: +45 25 29 63 59 | Mohamad.C.Ayoub@dk.ey.com
Website: http://www.ey.com

$
$

************************************************************************** 
Denne email og alle filer vedlagt som bilag kan indeholde fortroligt materiale, der kun er
beregnet for adressaten, og maa ikke udleveres eller kopieres til uvedkommende. Har De ved
en fejltagelse modtaget denne email, bedes De venligst omgaaende meddele os dette pr.
telefon: +45 7323 3000. Paa forhaand tak.
********
This email and any files transmitted with it may contain confidential information intended for
the addressee(s) only. The information is not to be surrendered or copied to unauthorised
persons. If you have received this communication in error, please notify us immediately by
telephone: +45 7323 3000.

**************************************************************************

************************************************************************** 
Denne email og alle filer vedlagt som bilag kan indeholde fortroligt materiale, der kun er beregnet for adressaten, og maa ikke udleveres
eller kopieres til uvedkommende. Har De ved en fejltagelse modtaget denne email, bedes De venligst omgaaende meddele os dette pr.
telefon: +45 7323 3000. Paa forhaand tak.
********
This email and any files transmitted with it may contain confidential information intended for the addressee(s) only. The information is not
to be surrendered or copied to unauthorised persons. If you have received this communication in error, please notify us immediately by
telephone: +45 7323 3000.

**************************************************************************
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Bilag 14

C20 Medlemmer i bestyrelsenSelvstændigt revisionsudvalgAntal medlemmer af revisionsudvalgKvalifikationer i regnskab og revisionEksterne medlemmer

2017 2016
A.P. Møller - Mærsk 14 X 3 X 0 58% 36%
Carlsberg 10 X 4 X 0 35% 59%
Chr. Hansen Holding 7 X 3 x 0 29% 100%
Coloplast 10 X 3 X 0 113% 50%
Danske Bank 12 X 3 X 0 22% 65%
DSV 6 X 3 X 0 10% 29%
FLSmidth & Co 6 X 4 X 0 31% 39%
Genmab 6 X 3 X 0 98% 77%
GN Store Nord 6 X 3 X 0 114% 133%
ISS 6 X 3 X 0 40% 31%

55% 62%

C20

ledelsesansvar for
aflæggelse af

årsregnskaber
 opnået som

økonomidirektør,
 

ansvar fra ledelse af
en intern

revisionsfunktion,  

erfaring fra medlemskab af
revisionsudvalg,  

Statsautoriseret eller
registreret revisor

eller lignende

anden
tilsvarende

relevant
 erfaring

A.P. Møller - Mærsk X
Carlsberg X
Chr. Hansen Holding X
Coloplast x
Danske Bank X
DSV X
FLSmidth & Co X
Genmab X
GN Store Nord X
ISS X

Andelen af ikke revisionsydelser



Bilag 14

LargeCap Medlemmer i bestyrelsenSelvstændigt revisionsudvalgAntal medlemmer af revisionsudvalgKvalifikationer i regnskab og revisionEksterne medlemmer

2017 2016
ALK-Abelló 6 X 3 X 0 67% 100%
Alm. Brand 8 X 3 X 0 46% 37%
Ambu 6 X 3 X 0 250% 200%
DFDS 6 X 3 X 0 15% 46%
GF4S 10 X 3 X 0 13% 25%
Jeudan 5 X 3 X 0 17% 21%
Jyske Bank 6 X 4 X 0 20% 20%
Københavns Lufthavn 8 X 4 X 1 69% 44%
Lundbeck 5 X 3 X 0 33% 44%
Nilfisk Holding 6 X 2 X 0 142% 140%

3,1

LargeCap

ledelsesansvar for
aflæggelse af

årsregnskaber
 opnået som

økonomidirektør,
 

ansvar fra ledelse af
en intern

revisionsfunktion,  

erfaring fra medlemskab af
revisionsudvalg,  

Statsautoriseret eller
registreret revisor,

eller lignende

anden
tilsvarende

relevant
 erfaring

ALK-Abelló X
Alm. Brand X
Ambu X
DFDS X
GF4S X
Jeudan X
Jyske Bank X
Københavns Lufthavn X
Lundbeck X
Nilfisk Holding X

Andelen af ikke revisionsydelser



Bilag 14

MidCAp Medlemmer i bestyrelsenSelvstændigt revisionsudvalgAntal medlemmer af revisionsudvalgKvalifikationer i regnskab og revisionEksterne medlemmer
2017 2016

Bang & Olufsen 8 X 3 X 0 83% 143%
BankNordik 7 X N/A N/A N/A 9% 29%
Bavarian Nordic 7 X 3 X 0 147% 52%
Columbus 4 X 2 X 0 14% 7%
D/S Norden 6 X 3 X 0 55% 128%
Brdr.Hartmann 7 X 2 X 0 42% 59%
IC Group 7 X 2 X 0 100% 75%
Matas 5 X 3 X 0 13% 14%
NNIT 8 X 2 X 0 161% 249%
Nordjyske Bank 8 X 4 X 0 13% 24%

MidCap

ledelsesansvar for
aflæggelse af

årsregnskaber
 opnået som

økonomidirektør,
 

ansvar fra ledelse af
en intern

revisionsfunktion,  

erfaring fra medlemskab af
revisionsudvalg,  

Statsautoriseret eller
registreret revisor

 eller lignende

anden
tilsvarende

relevant
erfaring

Bang & Olufsen X
BankNordik X
Bavarian Nordic X
Columbus X
D/S Norden X
Brdr.Hartmann X
IC Group X
Matas X
NNIT X
Nordjyske Bank X

Andelen af ikke revisionsydelser



Bilag 14

SmallCap Medlemmer i bestyrelsen Selvstændigt revisionsudvalg Antal medlemmer af revisionsudvalgKvalifikationer i regnskab og revisionEksterne medlemmer
2017 2016

Aab 7 N/A 0 0 0 65% 50%
Aarhus Elite 6 N/A 0 N/A N/A 16% 55%
Admiral Capital 3 N/A 0 X 0 122% 53%
Lån & Spar 12 X 3 X 0 0% 9%
Bioporto 4 X 2 X 0 63% 169%
Blue Vision 7 N/A 0 N/A 0 8% 20%
Brd. Klee 4 N/A 0 X 0 55% 38%
Brøndby IF 10 X 3 X 0 31% 22%
cBrain 5 N/A 0 X 0 46% 32%
ChemoMetec 2 N/A 0 0 0 13% 10%

SmallCap

ledelsesansvar for
aflæggelse af

årsregnskaber
 opnået som

økonomidirektør,
 

ansvar fra ledelse af en intern
 revisionsfunktion,  

erfaring fra medlemskab af
revisionsudvalg,  

Statsautoriseret eller
registreret revisor

 eller lignende

anden
tilsvarende

relevant
 erfaring

Aab x
Aarhus Elite x
Admiral Capital X
Lån&Spar X
Bioporto X
Blue Vision x
Brd. Klee X
Brøndby IF X
cBrain X
ChemoMetec x

Andelen af ikke revisionsydelser



Kategori 
Undersøgte sel- 
skaber (antal) Medlemmer i bestyrelsen (gnms antal) 

Selvstændigt revi- 
sionsudvalg (antal) 

Antal medlemmer af 
revisionsudvalget 
(gnms antal) 

C20                              10    4                               10    1,9

Large Cap                              10    4                               10    3

Mid Cap                              10                                                                                       4                                    9    2

Small Cap                              10                                                                                       3                                    3    1

I alt 40                            32                             

Kategori Bestyrelsen varetager Selskaber med 2 medlemmer i revisionsudval- get
Selskaber med 3 

medlemmer i 
revisionsudval- get

Selskaber med 4 
medlemmer i 

revisionsudvalget

Børsnoterede selskaber 20% 15% 53% 13%

Sammensætningen i revisionsudvalgene

Antal medlemmer 

Bestyrelsen	  
varetager	  	  

	  
20%	  

Selskaber	  med	  2	  
medlemmer	  i	  

revisionsudval-‐	  get	  
15%	  

Selskaber	  med	  3	  
medlemmer	  i	  

revisionsudval-‐	  get	  
52%	  

Selskaber	  med	  4	  
medlemmer	  i	  

revisionsudvalget	  
13%	  

Børsnoterede	  selskaber	  2017	  	  

XV833SK
Typewriter
Bilag 14



Kategori 
ledelsesansvar for aflæggelse af 

årsregnskaber
 opnået som økonomidirektør,  

ansvar fra ledelse af en
 intern 

revisionsfunktion,  

erfaring fra 
medlemskab

 af revisionsudvalg,  

Statsautoriseret eller 
registreret

 revisor, eller lignende 

anden 
tilsvarende
 relevant 
erfaring

C20 1 2 7
Large Cap 2 8
Mid Cap 1 1 3 5
Small Cap 10
I alt 1 2 7 30

Kvalifikationer Børsnoterede selskaber 2017Børsnoterede selskaber 2017 (Procent)
ledelsesansvar for aflæggelse af 

årsregnskaber 
opnået som økonomidirektør,  

1 2,50%

ansvar fra ledelse af en intern
 revisionsfunktion,  0 0,00%

erfaring fra medlemskab
 af revisionsudvalg,  2 5,00%

Statsautoriseret eller registreret
 revisor, eller lignende 7 17,50%

anden tilsvarende relevant erfaring 30 75,00%
total 40 100%

Kvalifikationer i revisionsudvalgene

Ledelsesansvar*for*
aflæggelse*af*
årsregnskaber*opnået*som*

økonomidirektør,** *
2,50%*

Ansvar*fra*ledelse*af*en*in
tern* revisionsfunk?on,**

0,0%
*

Erfaring*fra
medlemskab*af*
revisionsudvalg,
5,0%*

*

Statsautoriseret*
eller*registreret*
revisor,*eller*lign

ende**
17,50%*

Anden*?lsvar
ende*relev
ant* erfaring*

75,00%*

Børsnoterede*selskaber*2017* ledelsesansvar*for*
aflæggelse*af*
årsregnskaber**
opnået*som*
økonomidirektør,**
*

ansvar*fra*ledelse*af*
en*intern*
*revisionsfunk?on,**
*

erfaring*fra*
medlemskab*
*af*revisionsudvalg,**
*

Statsautoriseret*eller*
registreret*
*revisor,*eller*
lignende**

anden*?lsvarende*
relevant*erfaring*

XV833SK
Typewriter
Bilag 14



Kategori
Selskaber der overskrider 

grænsen 2017
Selskaber der overskrider 

grænsen 2016

C20 3 3

Large Cap 2 3
Mid Cap 4 4
Small Cap 1 1

Kategori Børsnoterede	  selskaber	  2017	   Børsnoterede	  selskaber	  2016

Selskaber der overskrider 70% 
begrænsningen 25,00% 27,50%
Selskaber der ikke overskrider 70% 
begrænsningen 75,00% 72,50%

Selskaber der overskrider 70% begrænsningen 

Selskaber der overskrider 70% begrænsningen i procent

25,00%	  

75,00%	  

Børsnoterede	  selskaber	  2017	  	  

Selskaber	  der	  overskrider	  70%	  begrænsningen	  

Selskaber	  der	  ikke	  overskrider	  70%	  begrænsningen	  	  

27,50%	  

72,50%	  

Børsnoterede	  selskaber	  2016	  	  

Selskaber	  der	  overskrider	  70%	  begrænsningen	  

Selskaber	  der	  ikke	  overskrider	  70%	  begrænsningen	  	  

XV833SK
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Bilag 14




