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Abstract 
On the 16th of April 2014, the European parliament of the council officialised regulation no. 

537/2014. This regulation was the EU’s solution on listing common grounds for statutory audits of 

public-interest entities. The regulation suggests adjustment to existing rules, but also adds new 

rules. This paper focuses on the rules regarding the independence of the auditor that we expect to 

have the greatest impact on the audit environment and their clients in Denmark. 

 

To determine how the regulation is received and applied by the affected parties, we created an 

interview group and interviewed each party separately. We aimed to assemble a group where 

statutory auditors, some of which were specialists on the independence of auditors, and members 

of the audit committee from both small cap, mid cap and large cap companies were represented.  

 

The rules to gain our attention were the blacklisted non-audit services, the introduction of audit 

rotation on a company level, the cap on fees from non-audit services, and how the demands posed 

on the audit committee by the regulation will affect the independence of the auditor. 

 

We found that these services were rarely provided to a public-interest enterprise, if any enterprise, 

in Denmark. The companies, however, held a positive attitude towards the ban as it eliminates the 

grey area of which services to allow. The regulation included an option to allow certain non-audit 

services in national law, of which the authorities in Denmark have allowed all but one. Apart from 

the non-audit services allowed in the option, the blacklisted services were rarely provided, and as 

such we found that the ban on these non-audit services have little to no effect on the auditing of 

public-interest enterprises in Denmark. 

 

In regard to audit rotation on a company level we found that while a new auditor from a different 

firm will be more likely to identify and correct errors from previous audits than a new auditor from 

the same firm would be, it will also cause a lower audit quality in the first years of the audit 

assignment. We found that audit company rotation will affect the audit of PIEs by lowering audit 

quality in the first years after a new auditor is assigned. 

 

We found that the cap on fees from non-audit services is expected to ensure that the main focus of 

the auditor will remain on the audit assignment instead of non-audit services, thus strengthening 

independence. The cap on audit fees from one client is not expected to affect the ‘Big 4’, but may 

be relevant to smaller audit firms, in which case the cap will protect the independence of the 

auditor. 

 

The demands posed on the audit committee will lead to the creation of a committee under the 

Board of Directors that specialises in accounting and auditing matters. This committee will monitor 

the independence of their statutory auditor and approve the delivery of non-audit services, which 

we found to strengthen the independence of the auditor. The audit committee will also collaborate 

with the auditor in regard to financial reporting, which will result in a higher audit quality. 

 

In conclusion, we have found that the regulation will affect the audits of public-interest enterprises 

in Denmark by securing the auditors independence in appearance and overall raising audit quality, 

though audit rotation is expected to have a negative effect on audit quality.  
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1.0 Indledning 

Denne afhandling behandler bestemmelserne om ikke-revisionsydelser og revisionsudvalgets 

effekt i et nutidigt perspektiv, fordi disse bestemmelser trådte i kraft i 2016, og behandler 

bestemmelserne om honorarbegrænsningerne og audit rotation i et fremtidigt perspektiv, da disse 

ikke træder i kraft før 2020. 

Denne kombination af nuværende effekt og forventet fremtidig påvirkning af revisors udførelse af 

den lovpligtige revision giver et relevant indblik i revisorernes såvel som virksomhedernes 

ændrede arbejdsvilkår i forbindelse med forordningens indførelse. 

Denne afhandling er relevant da bestemmelserne i EU-forordning 537/2014 og EU-direktiv 

2014/56/EU får stor betydning for revisionen af virksomheder af særlig interesse for offentligheden. 

 

Revisorhvervet har altid været en respekteret profession, som investorer og andre 

regnskabsbrugere inden finanskrisen i 2007-2009 har haft stor tillid til. Der har dog eksisteret en 

forventningskløft mellem hvad offentligheden forventer af revisionen, og hvad det faktisk er muligt 

for revisor at levere. Denne kløft blev særligt tydelig under og efter finanskrisen. 

 

Under krisen gik virksomheder konkurs eller led store tab, til skade for markedet og investorerne. 

Når en sådan konkurs eller et stort tab fandt sted, efter revisor i en årrække havde afgivet ‘rene’ 

påtegninger på regnskaberne, mistede investorerne forståeligt en del af deres tillid til revisor og 

værdien af revision. 

 

Efter krisen undersøgte EU først bankers og andre finansielle virksomheders rolle i krisen, 

hvorefter de rettede blikket mod revisorprofessionen. Denne undersøgelse udmundede i 2010 i en 

grønbog, “Revisionspolitik - Læren af krisen”, som behandler mulighederne for at forbedre 

reguleringen af revisorhvervet og genoprette særligt investorernes tillid til revisor. Denne grønbog 

ledte til EU-forordning 537/2014 og EU-direktiv 2014/56/EU, hhv. revisorforordningen og 

revisordirektivet, som trådte i kraft 17. juni 2016. Da det overvejende er børsnoterede selskaber, 

der er interessante for investorer, og disse selskaber sammen med finansielle virksomheder ved 

konkurser eller tab påvirker markedet mere end andre, regulerer forordningen udelukkende 

revision af virksomheder af særlig interesse for offentligheden. 

Forordningen har til formål at højne revisionskvaliteten og sikre, at revisor af tredjemand opfattes 

som værende uafhængig - altså at denne er ‘independent in appearance’. Den indfører derfor en 

række bestemmelser, der har til formål at beskytte revisors uafhængighed gennem regulering af:  

 

a) hvilke ydelser, revisor må levere,  

b) hvor stort et honorar, revisor må modtage, 

c) hvor længe, revisor og revisionsfirma må være på en opgave, og 

d) hvordan revisionsudvalget skal føre tilsyn med revisor. 

 

Disse begrænsninger i revisors virke er nyskabende, da der ikke tidligere har været så 

detailorienteret en regulering af uafhængigheden. Denne ændring antyder, at EU bevæger sig mod 

en mere regelbaseret tilgang til reguleringen end tidligere, hvor den overvejende var 

principbaseret. Der var således altid tale om en vurdering af de specifikke forhold i situationen for 

at afgøre, om der forelå trusler mod uafhængigheden. 
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Ændringen i tilgangen betyder, at EU nu har angivet en række situationer og forhold, der gør, at 

revisor ikke kan være uafhængig i tredjemands opfattelse. Dette gælder blandt andet de sortlistede 

ydelser, som vurderes at skabe situationer, hvor truslen mod revisors ‘independence in 

appearance’ nedsætter regnskabernes troværdighed og derigennem skader markedet. Ligeledes 

er der fastsat honorarbegrænsninger, der skal sikre at revisors fokus er på revision, således at 

man kan have tiltro til, at revisor først og fremmest varetager offentlighedens interesse i revisionen, 

og ikke egen interesse i at sælge ydelser i form af anden rådgivning til kunden. Bestemmelsen om 

firmarotation er indført for at begrænse revisionsfirmaets afhængighed af kunden, da en del 

revisionsopgaver hidtil er varetaget af samme revisionsfirma i op til 50-60 år. Det er ligeledes 

indført, at virksomheder af særlig interesse for offentligheden skal oprette revisionsudvalg, som har 

til opgave at føre tilsyn med revisionen og revisor selv, således at der indføres en kontrol af 

revisionen ud over myndighedernes kvalitetskontrol. 

 

EU’s mål er at “sikre et velfungerende indre marked samt et højt niveau af forbruger- og 

investorbeskyttelse”1, hvilket forordningen søger at opfylde ved at øge revisionskvaliteten og 

beskytte revisors uafhængighed. Dette vil genoprette investorernes tillid til revisionen. 

Det synes derfor besynderligt, at visse af de indførte bestemmelser sædvanligvis betragtes som 

tiltag, der kan sænke revisionskvaliteten. 

 

Denne afhandling behandler derfor uafhængighedsbestemmelsernes effekt på revision i Danmark, 

og bestemmelserne om revisionsudvalgets påvirkning af uafhængigheden. Det kunne konkluderes, 

at bestemmelserne om ikke-revisionsydelser og honorarbegrænsninger begge har en positiv effekt 

på uafhængigheden, omend de afskærer virksomheden fra at bruge revisor som fast rådgiver. 

Dette må forventes at påvirke kvaliteten af de leverede ydelser negativt samt øge omkostningen 

forbundet med leveringen af disse ydelser, da virksomheden må finde en anden ekstern rådgiver. 

Bestemmelserne om audit rotation vil ligeledes øge revisors uafhængighed, men vil også resultere 

i en ‘overall’ lavere revisionskvalitet, da kvaliteten falder når en ny revisor tiltræder.  

 

Bestemmelserne om revisionsudvalg vil påvirke revisors uafhængighed positivt gennem øget 

kontrol og tilsyn med denne.  

                                                 
1 EU-forordning 537/2014, betragtning (5) 
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1.1 Problemformulering 

Problemfelt  

Vi vil undersøge EU-forordning 537/2014s effekt på PIEs i Danmark, herunder NAS (Non-Audit 

Services) og 70% begrænsningen på disse. 

 

Betragtningerne i tidligere afsnit giver anledning til at overveje, hvilken betydning 

revisorforordningen hhv. har haft og vil få for revisionen af virksomheder af interesse for 

offentligheden, og resulterer i følgende problemformulering: 

 

Hvilken indvirkning har EU-forordningens uafhængighedsbestemmelser på danske PIE-

revisioner og hvordan påvirkes revisors uafhængighed af forordningens og direktivets krav 

til revisionsudvalget? 

 

Denne problemformulering giver mulighed for at undersøge forordningens effekt på udførelsen af 

den lovpligtige revision af virksomheder af interesse for offentligheden og samspillet mellem 

revisor og revisionsudvalg. Problemformuleringen søges belyst gennem besvarelse af følgende 

underspørgsmål: 

 

● Hvordan påvirkes revisors mulighed for at levere ikke-revisionsydelser til PIEs? 

Dette søges bl.a. belyst gennem spørgsmål om, hvorvidt de sortlistede ydelser  

tidligere blev leveret til PIEs. 

 

● Under hvilke forudsætninger kan revisor fungere som rådgiver for PIEs? 

  Disse forudsætninger ønskes afdækket gennem analyse af 70%-begrænsningen. 

 

● Hvilken effekt får bestemmelserne om audit rotation på det danske marked for PIE-

revision? 

  Denne effekt ønskes bl.a. identificeret via spørgsmål om revisionsopgavers 

varighed. 

 

● Hvad betyder revisionsudvalgets opgaver og ansvarsområder for revisors udførelse 

af den lovpligtige revision? 

  Dette undersøges bl.a. gennem spørgsmål om samarbejdet og kommunikationen  

mellem revisor og revisionsudvalg. 

 

Det er muligt at besvare disse problemstillinger gennem interviews med revisorer og 

repræsentanter fra virksomheder af særlig interesse for offentligheden, da dette er de berørte 

parter. Ved at interviewe revisorerne om forordningens effekt på udførelsen af den lovpligtige 

revision, og sammenholde med interviewet af repræsentanter fra virksomhederne, dannes et 

billede af de ændringer, forordningen har skabt for de berørte parter. 

 

Tilsammen giver besvarelsen af problemstillingerne et grundlag for at besvare 

problemformuleringen, som afgrænses af en række forhold i næste afsnit. 
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1.2 Afgrænsning 

Vi afgrænser os fra at inddrage andre uafhængighedsbestemmelser end forordningens: 

● artikel 4 om honorarbegrænsninger, 

● artikel 5 om NAS, og 

● artikel 17 om audit rotation. 

Vi afgrænser os fra at inddrage andre krav til revisionsudvalget end de i direktivet/revisorloven 

angivne. Alle problemstillinger besvares ud fra disse bestemmelser. 

 

Vi afgrænser os fra at definere eller undersøge revisionskvaliteten nærmere, men tager 

udelukkende stilling til om denne stiger eller falder. Vi arbejder udelukkende ud fra en generel 

opfattelse af, at revisionskvalitet bl.a. defineres af mængden af fejl i regnskabet, samt at 

kvalitetens niveau er af stor betydning for regnskabsbrugere. 

 

Grundet den komplekse problemstilling og begrænsning på afhandlingens størrelse, undersøges 

udelukkende forordningens påvirkning på revision af virksomheder af interesse for offentligheden i 

Danmark. 

 

Vi afgrænser os fra at undersøge andet forordningen og de ændringer i revisorloven, der stammer 

fra implementeringen af det ændrede 8. direktiv2. 

 

Når revisors uafhængighed undersøges, er der tale om ‘independence in appearance’, og ikke 

‘independence in mind’, da forordningens fokus er på at beskytte revisors  ‘independence in 

appearance’. 

 

Der ses bort fra vinklen om at skabe dynamik på markedet for PIE-revision, med det formål at give 

de mindre revisionsfirmaer mulighed for at vokse sig større, således at der på længere sigt kan 

opstå flere verdensomspændende revisionshuse (too big to fail). 

  

                                                 
2 EU-direktiv (2014/56/EU) 
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2.0 Videnskabsteori og metode 
Et videnskabsteoretisk paradigme er den tankegang, der benyttes gennem metoden, og som 

lægges til grund for analysen. Hvilken videnskabsteoretisk tilgang til vidensproduktionen, der 

vælges, er af betydning fordi den er grundlaget for vores forståelse af undersøgelsen. 

Metoder er de måder, hvorpå man kan undersøge et problem, og valg af disse angiver hvorledes 

problemet kan analyseres. 

 

I de følgende afsnit forklares den videnskabsteori og metode, der anvendes i denne afhandling. 

2.1 Videnskabsteori 

Denne undersøgelse anvender den hermeneutiske tilgang, da vi begynder undersøgelsen med en 

forforståelse af emnet. Efter anvendelse af metoden til dataindsamling, fortolkes data. Dette giver 

en ny forståelse af det emnet, som dernæst danner grundlag for efterfølgende undersøgelser. 

Denne tilgang kaldes også den hermeneutiske spiral, fordi vidensdannelsen fortsætter i en 

kontinuerlig spiral, således at vores viden om og forståelse af emnet øges efter hver 

undersøgelse3. 

 

 
Den hermeneutiske tilgang er benyttet i denne undersøgelse, da den giver mulighed for en 

løbende udvikling af forståelsen, som på mange måder kan være særligt hensigtsmæssig til 

interviews. Det kan dog være en udfordring at interviewene kan ændre sig, efterhånden som 

processen skrider frem og vores forståelse af emnet udvikler sig4. 

 

  

                                                 
3 Andersen, 2013, s. 197 
4 Andersen, 2013, s. 196 
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2.2 Metode 

Vi har valgt at anvende en forklarende tilgang til metode, da vores problemformulering har formen 

“Hvilken effekt har x på y?”, og denne undersøgelsestype producerer viden i form af generelle 

lovmæssigheder5. 

 

Vores problemformulering søges forklaret gennem kvantitative data i form af interviews6. Da de 

benyttede data stammer fra vores egen empiriindsamling, er der tale om primære datakilder, hvor 

intervieweren interagerer med den interviewede7. Dette kaldes også stimulidata, da stimuli fra 

intervieweren afføder en reaktion fra den interviewede8. 

 

Dataindsamlingen havde form af standardiserede interviews, som kendetegnes ved, at alle 

interviewede stilles de samme spørgsmål i den samme rækkefølge, samt at intervieweren har en 

på forhånd udarbejdet interviewguide9. Da vi fik ny forståelse for emnet efter hvert interview, har 

interviewspørgsmålene udviklet sig undervejs, hvorfor vores interviews ikke er helt ens. Ligeledes 

har vi i flere interviews fået svar på spørgsmål, der ikke indgik i vores interviewguide, hvorfor dele 

af vores empiri behandles som kvalitative data i form af citater. 

 

Da vi har valgt den hermeneutiske tilgang til vidensproduktion, giver interviews mulighed for at 

udvikle sin forståelse af emnet mellem hvert interview, ligesom der er mulighed for at stille 

opfølgende spørgsmål, når den interviewede nævner noget uventet eller særligt interessant. 

Interviews er derfor i dette tilfælde mere anvendeligt end spørgeskemaer. 

 

Da vi udtaler os om hele populationen på baggrund af et lille udsnit, er der tale om inferens. 

Inferens er høj for interviews af virksomheder af særlig interesse for offentligheden, da vi 

konkluderer om mange virksomheder på baggrund af fire stikprøver. For interviews af revisorer er 

inferens lav, da vi interviewede repræsentanter fra de fire største revisionsfirmaer i Danmark, og 

revisionen af virksomheder af interesse for offentligheden overvejende varetages af disse fire 

revisionsfirmaer. 

Baggrunden for valg af virksomhederne gennemgås i empiriafsnittet. 

 

Sekundær data i form af gennemgang af EU-regulering og professionelle retningslinjer, da disse 

hhv. angiver den uafhængighedsbestemmelser, vi ønsker at undersøge, og en definition på 

revisors uafhængighed. Dette er eksempler på procesdata10. 

EU-forordningen og Erhvervsstyrelsens vejledninger om tilladte skatteydelser og revisionsudvalg 

danner rammen om vores undersøgelse, da forordningen angiver en række 

uafhængighedsbestemmelser og vejledningerne definerer betydningen af forordningens 

bestemmelser.  

                                                 
5 Andersen, 2013, s. 22 
6 Andersen, 2013, s. 135 
7 Andersen, 2013, s. 136 
8 Andersen, 2013, s. 137 
9 Andersen, 2013, s. 156 
10 Andersen, 2013, s. 144 
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3.0 Teori 

3.1 Revisors uafhængighed 

3.1.1 Hvorfor revisor skal være uafhængig 

3.1.1.1 Revisionens formål 

Revision giver regnskabsbrugerne tillid til regnskabet, hvilket for investorer betyder, at de føler sig 

mere trygge ved at investere i virksomheden. Dette skyldes revisors unikke position som objektiv 

part mellem regnskabsudarbejder og regnskabsbruger, da disse oftest har modstridende 

interesser. Dette gør tredjeparten mellem regnskabsudarbejder og -bruger nødvendig, for at 

regnskabsbrugerne kan stole på oplysningerne i regnskabet.11 

 

Revisors verifikation af virksomhedens forhold betyder, at risikoen for fejlinformation formindskes, 

hvilket kommer samfundet til gode gennem den reducerede risiko for, at virksomheden eller 

investorerne lider tab eller går konkurs, da konkurser er en voldsom omkostning for samfundet.12 

 

Revision skaber dermed værdi for samfundet gennem revisionspåtegningens signalværdi, da 

denne giver udtryk for revisors enighed i, at forholdene i virksomheden faktisk er som oplyst. Dette 

er den eksterne effekt af revisionen som er særligt tydelig for børsnoterede virksomheder, da disse 

ofte har mange potentielle investorer og aktionærer, som skal bruge regnskabet til at vurdere fx en 

investering eller overskudsfordeling. Det særlige ejerskabsforhold i børsnoterede virksomheder er 

årsagen til, at især børsnoterede virksomheder har stor gavn af revision, kan disse også være 

mere tilbøjelige til at betale et større honorar end gennemsnitligt for de ydelser, de modtager, fordi 

regnskabsbrugernes opfattelse af revisionsfirmaets troværdighed i sidste ende kan give dem større 

tillid til regnskabet. Dette kan skyldes at det valgte revisionsfirma er en større virksomhed eller 

eventuelt fordi firmaet har en særlig erfaring indenfor branchen.13 

 

Revisionens interne værdi kan være let at se for kunden selv, da de modtager interne rapporter 

med anbefalinger og kommentarer, som de kan bruge fremadrettet. Under revisionens udførelse vil 

revisor som regel også støde på fejlinformation, som dermed kan rettes inden regnskabet sendes 

ud, således at der aflægges et korrekt regnskab som giver et retvisende billede af virksomhedens 

situation.14 

 

3.1.1.2 Regnskabsaflæggelsen 

Det reviderede regnskab bruges også til fx overskudsfordeling og långivning, hvorfor aktionærer, 

kreditinstitutter og banker også har gavn af at revisor erklærer, at regnskabet er uden væsentlige 

fejl og mangler samt giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. Dette er 

                                                 
11 Füchsel et al., 2015, s. 43 
12 EU-grønbog “Revisionspolitik - Læren af krisen”, 2010 
13 Johansen et al., 2016, s. 16 
14 Johansen et al., 2016, s. 17 
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særligt vigtigt, da det ikke blot er besvigelser, men også utilsigtede fejl i opstillingen af regnskabet, 

der kan være af betydning for regnskabsbrugerne.15 

 

Udenforstående regnskabsbrugere har ikke nødvendigvis særlige kompetencer indenfor regnskab 

og økonomi, og har ikke mulighed for at verificere de oplysninger, der er angivet i regnskabet. Der 

er derfor brug for en objektiv person med de relevante kompetencer, der kan gennemgå og 

godkende regnskabet, således at regnskabsbrugerne kan have tiltro til oplysningerne og kan 

benytte regnskabet til deres egne formål.16 

 

3.1.1.3 Objektivitet 

For at revisor kan være objektiv og tilføre regnskabet yderlige signalværdi gennem sin påtegning, 

må han nødvendigvis være uafhængig. Såfremt revisor ikke er uafhængig, er påtegningen dybest 

set ubrugelig, da regnskabsbrugerne ikke kan stole på, at kontrollen af regnskabets informationer 

er udført med en passende grad af skepsis.17 

Da uafhængighed er så grundlæggende en del af revisors virke, har Erhvervsstyrelsen udstedt 

Uafhængighedsbekendtgørelsen med krav til revisor. De strenge krav til uafhængigheden er 

særligt tydelige i formuleringen af § 1: 

 

“En revisor må ikke udføre opgaver, som omhandlet i revisorlovens § 1, stk. 2, når der foreligger 

trusler, der kan vække tvivl om revisors uafhængighed hos en velinformeret tredjemand.“18 

 

Da revisor skal være uafhængig i sit arbejde for at tilføre regnskabet yderligere informationsværdi, 

handler denne paragraf derfor om hvorvidt tredjemand kunne opfatte et bestemt forhold som en 

trussel mod revisors uafhængighed, og ikke om hvorvidt der reelt består en trussel i forholdet. 

 

Dette kaldes også uafhængighed i fremtoning (independence in appearance) og handler om at 

undgå omstændigheder, der for en velinformeret og fornuftig tredjemand kunne antyde, at det er 

tvivlsomt at de grundlæggende principper for revisors virke er opfyldt.19 

Uafhængighed i opfattelse (independence of mind) omhandler at være i stand til at danne sin egen 

objektive konklusion uden at være påvirket af andre.20 

 

Kravene til uafhængighed er dermed todelt, således at der både er krav til revisors faktiske 

uafhængighed og til tredjemands opfattelse af revisors uafhængighed, fordi begge skal være 

opfyldt for at rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant kan varetages tilfredsstillende.21 

 

                                                 
15 Füchsel et al., 2015, s. 38 
16 Füchsel et al., 2015, s. 38 
17 Füchsel et al., 2015, s. 39 
18 Uafhængighedsbekendtgørelsen, 2016, § 1 
19 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.6 
20 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.6 
21 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.6 
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3.1.1.4 Offentlighedens tillidsrepræsentant 

Revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant fremgår af Revisorlovens § 16, stk. 1, men 

gælder dog kun ved erklæringer med sikkerhed, jf. RL § 1, stk. 2. IESBA’s ‘Code of Ethics for 

Professional Accountants’ anlægger her et bredere ansvarsområde og angiver at revisors funktion 

som offentlighedens tillidsrepræsentant ikke er begrænset til ved erklæringer med sikkerhed.22 

 

I Erklæringsbekendtgørelsens § 1 er ligeledes anført, at  

 

“Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed, der 

kræves i henhold til lovgivningen, eller som ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget 

brug. Tilsvarende gælder ved afgivelse af udtalelser om ledelsesberetninger”.23 

 

Denne formulering tilføjer et ansvar over erklæringens brugere, som i dansk ret betyder, at revisor 

kan være erstatningsansvarlig over for dem, der handler i tillid til revisors arbejde, selvom der ikke 

er ‘nærhed’ mellem skadelidte og revisor. Rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant går 

derfor, i hvert fald i dansk ret, så vidt at den gælder alle brugere af regnskabet eller erklæringen, 

selvom denne måtte være henvendt til aktionærerne eller ledelsen.24 

 

3.1.1.5 De grundlæggende principper for god revisorskik 

De grundlæggende principper for god revisorskik er angivet i afsnit 100.5 i IESBA’s ‘Code of Ethics 

for Professional Accountants’, og er optaget i dansk lovgivning i RL § 16, stk. 1 som definitionen på 

god revisorskik. 

 

De grundlæggende principper: 

● Integritet 

● Objektivitet 

● Professionel kompetence og fornøden omhu 

● Fortrolighed 

● Professionel adfærd 

 

 

  

                                                 
22 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.4 
23 Erklæringsbekendtgørelsen, § 1 
24 Füchsel et al., 2015, s. 42 
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Integritet 

For at opretholde sin integritet skal revisor altid være ærlig og redelig i sit arbejde og må derfor ikke 

være medvirkende til, at der udarbejdes regnskaber efter forkerte eller misvisende informationer, 

og ej heller at der udelades information, der er misvisende ved sin udeladelse.25 

 

Objektivitet 

Revisor skal være objektiv i sit arbejde, hvorfor der ikke må være interessekonflikter mellem 

klienten og revisor. Revisor må ej heller være under indflydelse af andre på en sådan måde, at den 

professionelle dømmekraft svækkes.26 

 

Professionel kompetence og fornøden omhu 

Da det forventes, at revisor er professionel og kompetent i sit virke, skal revisor vedligeholde sin 

faglige ekspertise, således at der altid ydes kvalificeret bistand efter gældende praksis og 

standarder.27 

 

Fortrolighed 

Principperne for fortrolighed anfører, at revisor ikke må videregive informationer opnået gennem sit 

arbejde til tredjemand uden særlig bemyndigelse hertil, samt at revisor ikke må udnytte sådanne 

informationer til egen eller tredjemands vinding. Det bør bemærkes, at fortroligheden ikke ophører 

ved samarbejdets afslutning, men derimod består fremadrettet.28 

 

Professionel adfærd 

Revisors professionelle adfærd kræver, at revisor overholder gældende lovgivning samt undgår at 

handle på en måde, der kan sætte revisorhvervet i et dårligt lys. Dette kræver selvsagt at revisor 

opfører sig etisk korrekt, og går dermed videre end blot efterlevelse af gældende lovgivning.29 

 

3.1.2 Typer af trusler mod revisors uafhængighed 

Der opereres som udgangspunkt med følgende 5 typer trusler mod revisors uafhængighed:30 

 

● Egeninteressetrussel 

● Egenkontroltrussel 

● Advokeringstrussel 

● Familiaritetstrussel 

● Intimideringstrussel 

3.1.2.1 Egeninteressetrussel 

Egeninteressetrusler opstår, når revisor har en interesse i en erklæringsklient, som oftest i form af 

en økonomisk interesse. Dette kan fx skyldes at et medlem af revisionsholdet har en økonomisk 

                                                 
25 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 110 
26 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 120 
27 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 130 
28 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 140 
29 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 150 
30 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 200.3 
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interesse i klientens virksomhed, eller eventuelt at en af dennes nærtstående parter har interessen 

eller er ansat i virksomheden. Denne type trussel kan også opstå, når revisionsvirksomhedens 

honorar fra en enkelt kunde udgør en uforholdsmæssigt stor andel af deres omsætning, således at 

der kan sås tvivl om hvorvidt revisor kan eller vil forholde sig objektivt under revisionen af frygt for 

at miste kunden.31 

 

3.1.2.2 Egenkontroltrussel 

Disse trusler angår kontrol af eget arbejde, og opstår fx hvis revisor har medvirket til udarbejdelsen 

af systemer, som denne senere skal erklære sig om effektiviteten af, eller hvis 

revisionsvirksomheden selv har registreret data, som indgår i revisionens erklæringsgrundlag. 

Dette kan fx skyldes assistance med bogføring og regnskabsopstilling. Egenkontroltrusler opstår 

også i situationer, hvor revisor kort forinden har været ansat i klientens virksomhed i en stilling, 

hvor det har været muligt at påvirke grundlaget for revisionserklæringen.32 

 

3.1.2.3 Advokeringstrussel 

Advokeringstrusler skyldes, at revisor i visse tilfælde kan fungere som repræsentant eller 

forhandler for klienten, hvor revisor søger at fremme klientens stilling mest muligt. Revisors 

optræden som advokat eller partsrepræsentant resulterer derefter i, at der kan sås tvivl om revisors 

uafhængighed og objektivitet. Dog kan revisor i visse situationer fungere som både forhandler og 

revisor, såfremt denne ikke deltager i beslutningstagelsen.33 

 

3.1.2.4 Familiaritetstrussel 

Denne type trussel omhandler revisors relation til personer, der kan udøve betydelig indflydelse på 

grundlaget for erklæringen, fx medlemmer af bestyrelsen eller direktionen. Såfremt revisor er i 

familie med personer i en sådan stilling, kan revisor ikke anses som værende uafhængig. Det 

samme gælder, når revisor modtager gaver eller drager fordel af sit bekendtskab med klienten. En 

revisor med langvarig tilknytning til samme klient opfattes ligeledes som værende kompromitteret 

på uafhængigheden.34 

 

3.1.2.5 Intimideringstrussel 

Intimideringstrusler stammer fra revisors opfattelse af trusler, fx trusler om opsigelse af 

revisionsaftalen fra en klient eller sagsanlæg fra denne. Denne type trussel kan også stamme fra 

pres fra klienten grundet dennes større erfaring. 

Der kan også opstå interne trusler, såfremt revisor presses til at acceptere en afgørelse mod et 

løfte om forfremmelse eller lignende. Det er vigtigt at bemærke, at denne type trusler dækker over 

både de faktiske forhold samt revisors opfattelse af trusler - det er derfor tilstrækkeligt, at revisor 

                                                 
31 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 200.4 
32 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 200.5 
33 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 200.6 
34 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 200.7 
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føler sig presset til fx at minimere revisionshonoraret eller afgive en bestemt påtegning, selvom der 

muligvis ikke er tale om en overlagt handling fra klientens side. For denne type trussel bør 

offentlighedens opfattelse af situationen betragtes som værende af større vigtighed end for de 

andre typer trusler, da revisors position som offentlighedens tillidsrepræsentant er særligt udsat, 

såfremt man kan intimidere revisor til at afgive en anden erklæring end den tiltænkte.35 

 

3.1.3 Sikkerhedsforanstaltninger 

Når revisor bliver opmærksom på, at der eksisterer en trussel mod dennes uafhængighed, skal der 

straks iværksættes passende sikkerhedsforanstaltninger for at nedbringe eller eliminere truslen. 

Såfremt sikkerhedsforanstaltningerne ikke er tilstrækkelige til at nedbringe risikoen til et 

acceptabelt niveau, skal revisor afstå fra at udføre opgaven. 

 

3.1.3.1 Professionens og lovgivningens foranstaltninger 

Professionens og lovgivningens sikkerhedsforanstaltninger omfatter blandt andet: 

- Krav til uddannelse, efteruddannelse og erfaring for at være registreret som revisor 

- Regulering af selskabsledelse 

- Professionelle standarder 

- Professionel eller regulatorisk overvågning og disciplinære procedurer 

- Gennemgang af revisors arbejde af en uafhængig og lovbemyndiget tredjemand 

 

Professionens sikkerhedsforanstaltninger er fx IAASB’s standarder for revision og kvalitetskontrol, 

ISA og ISQC, og IESBA’s etiske kodeks, som medlemmerne forpligter sig til at efterleve. Da FSR 

er en del af IFAC, er revisorer i Danmark forpligtet til at følge disse i kraft af deres medlemskab af 

FSR. FSR har mulighed for at ekskludere medlemmer, hvis deres opførsel er utilbørlig og tilføjer 

revisorhvervet væsentlig skade, og kan ligeledes nægte personer optagelse, hvis deres adfærd 

ville have ført til eksklusion36. 

Lovgivningens sikkerhedsforanstaltninger er blandt andet Revisorlovens krav til uddannelse jf. RL 

§ 3, efteruddannelse jf. RL § 4 og erfaring jf. RL § 3, stk. 2, ligesom Revisortilsynet under 

Erhvervsstyrelsen udfører kvalitetskontroller af revisionsfirmaerne, jf. RL § 29.37 

 

3.1.3.2 Sikkerhedsforanstaltninger i arbejdsmiljøet 

Sikkerhedsforanstaltninger i det miljø, arbejdet udføres i, kan være opgavespecifikke, eksistere i 

revisionsfirmaet eller være foranstaltninger i klientens systemer.38 

 

3.1.3.2.1 Foranstaltningerne i revisionsfirmaet  

Foranstaltningerne i revisionsfirmaet omfatter blandt andet 

                                                 
35 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 200.8 
36 FSR - Danske Revisorers vedtægter, pkt. 6.1 
37 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 100.14 
38 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 200.12 
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- at ledelsen i revisionsfirmaet giver udtryk for, at de lægger vægt på at efterleve de 

grundlæggende principper - ‘tone at the top’. 

- at der er nedfældede politikker og procedurer omkring overholdelsen af de etiske 

retningslinjer. 

- at ledelsen i revisionsfirmaet lægger vægt på, at de forventer at medlemmerne af deres 

revisionsteams agerer i offentlighedens interesse. 

- at der er nedfældede politikker om identifikation af trusler mod de grundlæggende 

principper og vurdering af risikoen ved disse trusler, samt om sikkerhedsforanstaltninger 

for, hvis muligt, at eliminere eller begrænse truslerne til et acceptabelt niveau. Såfremt det 

ikke er muligt at nå et acceptabelt niveau gennem sikkerhedsforanstaltninger, skal revisor 

afvise opgaven. 

- at der er politikker og procedurer til at overvåge og, om nødvendigt, at håndtere 

afhængigheden af honoraret fra en enkelt kunde. 

- at bruge andre partnere og opgaveteams til rådgivningsydelser hos en revisionskunde. 

- at have et disciplinærsystem til at fremme overholdelse af retningslinjer. 

 

Sikkerhedsforanstaltningerne i revisionsfirmaet er af generel karakter, og står i modsætning til de 

opgavespecifikke foranstaltninger. De generelle sikkerhedsforanstaltninger er ikraftsat 

kontinuerligt, mens de opgavespecifikke sættes i kraft under en opgaves varighed. Begge type 

foranstaltninger sættes i kraft af revisionsvirksomhederne.39 

 

3.1.3.2.2 Opgavespecifikke foranstaltninger 

Opgavespecifikke foranstaltninger omfatter blandt andet: 

- at en anden revisor gennemgår det udførte arbejde. 

- at oplyse klientens ledelse om, hvilken type ydelser revisor har givet, samt størrelsen på 

honoraret. 

- at lade et andet revisionsfirma udføre dele af opgaven. 

- at konsultere en uafhængig tredjepart som fx Erhvervsstyrelsen eller FSR. 

- at have regler om rotation af partnere og andre ledende medlemmer af revisionsteamet. 

 

De opgavespecifikke sikkerhedsforanstaltninger er interne sikkerhedsforanstaltninger, der først 

sættes i kraft når der konstateres forhold ved en opgave, der kræver særlig bevågenhed. For at 

sikre, at revisors uafhængighed ikke er kompromitteret, indføres foranstaltningerne derfor under en 

opgaves varighed.40 

 

3.1.3.2.3 Foranstaltninger i klientens systemer 

Disse foranstaltninger omfatter blandt andet: 

- at klienten har andre personer end den daglige ledelse til at vælge et revisionsfirma til 

udførelse af en opgave. 

- at klienten har implementeret interne procedurer, der skal sikre objektive valg i tildelingen af 

rådgivningsopgaver. 

                                                 
39 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 200.12 
40 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 200.13 
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- at klienten har passende tilsyn med og kommunikation om revisionsfirmaets ydelser. 

 

Disse er eksempler på eksterne sikkerhedsforanstaltninger og varetages oftest af 

revisionsudvalget. Klientens sikkerhedsforanstaltningerne kan ikke alene reducere truslen til et 

acceptabelt niveau, men skal snarere ses som en tilføjelse til andre foranstaltninger.41 

 

3.1.4 Sikring af revisors uafhængighed 

3.1.4.1 International regulering 

Revisorhvervet reguleres i stigende grad internationalt frem for nationalt, da den globale handel har 

medført at virksomheder i dag opererer på tværs af landegrænser. Denne internationalisering har 

betydet, at revisors erklæringer læses af en international gruppe potentielle investorer frem for en 

national, og det er derfor af afgørende betydning at regnskabsbrugerne forstår revisors erklæringer 

ud fra samme ramme som de afgives. Det er derfor overvejende EU, der regulerer revisorhvervet i 

Europa, hvilket giver større ensretning og harmoni i lovgivningen om revision.42 

 

EU påvirker dog kun lovgivning og regulering omkring revisionen, og kan udelukkende angive 

retningslinjerne for medlemslandene. For at skabe større ensretning på globalt plan udstikker 

forskellige revisororganisationer retningslinjer, som fx IFAC’s IAASB’s revisionsstandarder og 

IESBA’s etikkodeks43. IFAC’s forskellige udvalg er uafhængige enheder, der udvikler standarder for 

revision, som til tider indarbejdes i lovgivning og regulering efterfølgende - fx RL § 16, der siden 

2008 har benyttet IESBA’s grundlæggende principper som en del af begrebet god revisorskik.44 

 

3.1.4.2 Stigning i EU-regulering 

Det 8. selskabsdirektiv stillede tidligere ikke krav til revisor, udover at denne skulle være 

“universitetsuddannet og uafhængig”45. Dette blev ændret med EU’s 8. direktiv fra 2006 

(2006/43/EF), som blev implementeret i dansk ret i Revisorloven fra 2008. Dette direktiv indførte 

mange krav til revisor, herunder både til vedligeholdelse af faglige kvalifikationer, vederlag og 

kvalitetssikring.46 

 

I en høring om revisionens rolle under finanskrisen, viste det sig at det 8. direktivs regler om 

lovpligtig revision af virksomheder af særlig interesse for offentligheden kunne forbedres. Høringen 

kom efter EU Kommissionens offentliggørelse af EU-grønbogen med titlen “Revisionspolitik - 

Læren af krisen”, som blev til efter EU’s undersøgelse af den finansielle ustabilitet efter 

finanskrisen.47 

 

                                                 
41 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 200.15 
42 Füchsel et al., 2015, s. 20 
43 Füchsel et al., 2015, s. 20 
44 www.ethicsboard.org 
45 Füchsel et al., 2015, s. 21 
46 Füchsel et al., 2015, s. 21 
47 EU-forordning 537/2014, betragtning (4) 
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Grønbogen kommenterer også på risikofaktorerne forbundet med kun at have en håndfuld 

verdensomspændende revisionshuse til at revidere store selskaber, da en lukning af et af disse 

ville få betydning for stabiliteten i det finansielle system. Derfor kan der argumenteres for, at disse 

verdensomspændende firmaer har opnået systemiske proportioner og reelt er “too big to fail”, 

sådan forstået at en lukning af et af disse firmaer vil forårsage alvorlige markedsforstyrrelser.48 

 

Revisorforordningen og direktivet fra 2014 indførte yderligere krav til revision af virksomheder af 

særlig interesse for offentligheden, da dette område mentes at kunne forbedres. Der er således 

fastsat krav for den lovpligtige revision og regler for udvælgelse af revisorer og revisionsfirmaer, for 

at fremme deres uafhængighed samt regler om tilsyn med revisorernes opfyldelse af disse krav.49 

 

3.1.4.3 EU-forordningen om revision af PIEs 

I revisorforordningen understreger EU vigtigheden af revisors rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant i de betragtninger, der er angivet som baggrunden for forordningen. Fokus er 

særligt på regnskabsbrugernes tillid til revisors arbejde, da revisionskvaliteten har stor betydning 

for markederne og derigennem kan påvirke, hvordan de fungerer.50 

Da revisionskvaliteten således er af afgørende betydning for det indre markeds fortsatte funktion, 

er EU nået frem til, at det er nødvendigt at have et regelsæt for den lovpligtige revision af 

virksomheder af interesse for offentligheden. Dette regelsæt skal regulere en række områder af 

betydning for revisionskvaliteten, men er overvejende tilsigtet en sikring af revisors uafhængighed 

for at minimere risikoen for, at revisors manglende objektivitet skader regnskabsbrugere og 

investorer.51 

 

3.1.4.3.1 Artikel 4: Honorar 

EU opfatter revisors honorar som en mulig egeninteressetrussel mod uafhængigheden, hvilket 

fremgår af forordningens betragtninger. Det nævnes, at der er en særlig risiko forbundet med et 

betinget honorar, ligesom modtagelse af særligt store honorarer fra en enkelt kunde ligeledes kan 

udgøre en trussel mod uafhængigheden. Et honorar må derfor aldrig være betinget og 

revisionsudvalget skal vurdere, om revisor bliver så afhængig af honoraret, at det skader 

uafhængigheden.52 

 

I forordningens artikel 4 angives begrænsninger for revisors honorar, herunder en begrænsning på 

andre ikke-revisionsydelser (Non-Audit Services) end de i artikel 5, stk. 1 angivne. Denne 

begrænsning betyder, at revisors honorar for disse ikke-revisionsydelser højst må udgøre 70% af 

det gennemsnitlige honorar for de seneste 3 års lovpligtige revision. Begrænsning træder dog først 

i kraft i det fjerde år, revisor leverer denne type ikke-revisionsydelser til en virksomhed af særlig 

interesse for offentligheden. Da begrænsningen nulstilles såfremt der i et regnskabsår ikke leveres 

                                                 
48 EU-grønbog “Revisionspolitik - Læren af krisen”, 2010, s. 4 
49 EU-forordning 537/2014, art. 1 
50 EU-forordning 537/2014, betragtning (1) 
51 EU-forordning 537/2014, betragtning (5) 
52 EU-forordning 537/2014, betragtning (7) 
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andre ydelser end revision, har revisor derfor stadig mulighed for at rådgive sin klient, blot ikke som 

fast rådgiver.53 

Begrænsningen af honorar for ikke-revisionsydelser på 70% vil betyde, at revisors hovedsagelige 

funktion overfor en klient fortsat er revision og ikke rådgivning, hvilket mindsker risikoen for, at 

revisor kan føle sig presset til at afgive en anden revisionserklæring end tiltænkt for at beholde 

rådgivningsopgaven for klienten. Et forbud eller en begrænsning af revisors levering af ikke-

revisionsydelser fremgår som ønskværdigt i Grønbogen fra 2010, hvor det forlyder at: 

 

“Kommissionen vil gerne undersøge muligheden for at skærpe forbuddet mod, at 

revisionsfirmaer leverer tjenester uden for revisionsområdet. Dette vil kunne resultere i 

oprettelsen af rene revisionsfirmaer, der minder om kontrolenheder. Da revisorerne afgiver 

en uafhængig udtalelse om selskabers finansielle soliditet, bør de ideelt set ikke have 

nogen forretningsinteresser i det selskab, der er genstand for kontrol”54 

 

Artikel 4 fastsætter også en 15 % begrænsning på, hvor stor en andel én PIE-virksomheds 

revisionshonorar må udgøre ud af en revisors eller et revisionsfirmas samlede honorar. Såfremt 

denne begrænsning overskrides i 3 på hinanden følgende år, skal revisor informere 

revisionsudvalget om dette, hvorefter udvalget skal tage stilling til, om en anden revisor skal 

foretage en kvalitetssikringskontrol af revisionsopgaven.55 

Begrænsningen på 15% af revisors samlede honorar fra én klient søger at sikre, at revisor ikke 

bliver afhængig af honoraret fra én eller nogle få klienter, da dette ville give revisor incitament til at 

‘overse’ eventuelle problemer og i særligt grelle tilfælde give klienten øget forhandlingsstyrke 

overfor revisor, som i sidste ende kunne tænkes at føle sig presset til at afgive en anden erklæring 

end denne selv var nået frem til. Denne honorarbegrænsning synes at stamme fra grønbogen fra 

2010, hvor EU nåede frem til at: 

 

“Det kunne overvejes at sætte begrænsninger for omfanget af de honorarer, et 

revisionsfirma kan modtage fra en enkelt revisionsklient set i forhold til firmaets samlede 

revisionsindtægter, samt at sørge for fremlæggelse af passende oplysninger. Det ville være 

nyttigt at undersøge fordelene og ulemperne ved disse begrænsninger, navnlig i forbindelse 

med mindre revisionsfirmaer” 56 

 

3.1.4.3.2 Artikel 5: Non-Audit Services - ikke-revisionsydelser 

Revisorforordningen nævner, at udførelsen af visse ikke-revisionsydelser betragtes som værende 

så risikofyldte for revisors uafhængighed i forbindelse med den lovpligtige revision, at EU har valgt 

at indføre et forbud mod at yde disse til virksomheder af interesse for offentligheden. Det drejer sig 

overvejende om skatte- og rådgivningsydelser, ligesom revisors deltagelse i virksomhedens 

ledelse eller beslutningstagen samt ydelser om finansiering og medvirken i virksomhedens 

investeringsstrategi, undtagen afgivelse af erklæringer, anses som værende særligt 

risikobetonede.57 

                                                 
53 EU-forordning 537/2014, art. 4, stk. 2 
54 EU-grønbog “Revisionspolitik - Læren af krisen”, 2010, s. 12 
55 EU-forordning 537/2014, art. 4, stk. 3 
56 EU-grønbog “Revisionspolitik - Læren af krisen”, 2010, s. 12 
57 EU-forordning 537/2014, betragtning (8) 
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Andre ikke-revisionsydelser end de i artikel 5, stk.1 angivne kan fortsat leveres, såfremt 

proceduren omkring revisionsudvalgets godkendelse af disse overholdes. 

 

Forordningens artikel 5 opstiller de ikke-revisionsydelser, som udgør en større trussel mod revisors 

uafhængighed end sædvanligt, og forbyder dem da disse trusler ikke menes at kunne nedbringes 

til et acceptabelt niveau, selv ved anvendelse af sikkerhedsforanstaltninger.58 

 

Skatteydelser 

De sortlistede skatteydelser er umiddelbart den mest komplekse del af de 11 ikke-revisionsydelser 

i forordningen, og dermed også den del, der fylder mest i Erhvervsstyrelsens vejledning. 

 

a) Skatteydelser 

i) udarbejdelse af skatteblanketter 

ii) lønskat 

iii) told 

iv) udpegelse af offentlige tilskud og skatteincitamenter 

v) bistand ifm. skattekontroller fra myndighedernes side 

vi) beregning af direkte, indirekte og udskudt skat 

vii) skatterådgivning 

 

De forbudte skatteydelser er overvejende værn mod egenkontroltrusler og advokeringstrusler, der 

af EU opfattes som værende så store at de ikke kan nedbringes til et acceptabelt niveau.59 

Skatteydelserne er eksempler på egenkontroltrusler, hvorfor revisors bidrag ifm. med disse bør 

være ikke-eksisterende eller minimal, således at revisor fortsat kan varetage sit hverv med den 

lovpligtige revision. 

 

Udarbejdelse af skatteblanketter 

Ved udarbejdelse af skatteblanketter er der risiko for, at revisor udfylder og indsender blanketterne, 

hvor de kommer til at indgå i det regnskab, revisor afgiver erklæring på, hvilket underminerer 

revisionens formål med at tilføre det udarbejdede regnskab yderligere troværdighed. Da den 

indberettede skat gennemgås af skattemyndighederne, anses denne trussel mod uafhængigheden 

dog som værende acceptabel lav af IESBA, såfremt virksomhedens ledelse tager ansvar for 

indberetningen og de eventuelle betydelige bedømmelser i denne.60 Det er muligt at tillade denne 

type ydelse i national lovgivning jf. optionen i forordningens artikel 5, stk. 3. 

 

Udpegelse af offentlige tilskud og skatteincitamenter 

Udpegelse af offentlige tilskud er en forbudt ydelse efter forordningen, hvilket antages at skyldes 

risikoen for at foretage egenkontrol gennem den senere revision af regnskabet eller risikoen for, at 

revisor deltager i virksomhedens beslutningstagning gennem rådgivning om de ændringer, der er 

påkrævet i virksomheden for at opfylde tilskudsbetingelserne.61 

                                                 
58 Erhvervsstyrelsens vejledning om tilladte skatte- og vurderingsydelser, s. 5 
59 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.178 
60 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.179 
61 Erhvervsstyrelsens vejledning om tilladte skatte- og vurderingsydelser, s. 20 
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Revisors rådgivning om skatteincitamenter sortlistes af samme årsager som udpegelse af offentlige 

tilskud, da rådgivning om de ændringer, der er påkrævede i regnskabspraksis eller virksomheden 

for at opfylde skatteincitamentsordninger, antages at skabe egenkontroltrusler eller risiko for 

deltagelse i beslutningstagelsen, ligesom denne type rådgivning i nogle tilfælde kan ligne aggressiv 

skatteplanlægning.62 

 

Bistand ifm. skattekontroller 

I revisorforordningen sortlister EU også revisors bistand ifm. skattekontroller, hvilket kan skyldes at 

dette er et område, der i nogen grad flyder sammen med fx de sortlistede juridiske ydelser. Revisor 

må derfor ikke bistå i forhandling eller tvistløsning, og må udelukkende yde faktuelt baseret 

skatterådgivning, som beskrevet i afsnittet om skatterådgivning. Bistand ifm. skattekontroller 

indbefatter også afklaring af faktiske forhold, hvor den tidligere behandling af transaktioner skal 

afdækkes. I disse situationer kunne revisor normalt tænkes at assistere virksomheden med at finde 

dokumentationen, men dette er ligeledes sortlistet i forordningen.63 

 

IESBA’s etikkodeks sætter nogle begrænsninger for revisors rolle som skatterådgiver, men tillader 

fx at besvare henvendelser om bestemt information, at afgive vidneerklæringer om det udførte 

arbejde samt assistere med analyse af skattemæssige problemer.64 Bistand ifm. skattekontroller 

kan tillades i national lovgivning, jf. optionen i forordningens artikel 5, stk. 3. 

 

Skatteberegning 

Beregning af direkte, indirekte og udskudt skat udgør en egenkontroltrussel og sortlistes af 

IESBA’s etikkodeks som værende forbudt at levere til PIE-revisionsklienter, såfremt beregningerne 

er væsentlige for det regnskab, revisor afgiver erklæring på.65 Denne slags ydelser er uden 

undtagelse sortlistet af forordningen, omend den er én af de ydelser, der kan tillades i national 

lovgivning, jf. optionen i forordningens artikel 5, stk. 3. 

 

Skatterådgivning 

Skatterådgivning kan udgøre en egenkontroltrussel, når rådgivningen vil påvirke forhold, der indgår 

i regnskabet. Væsentligheden af denne trussel afhænger blandt andet af:  

● graden af subjektivitet involveret i at afgøre den regnskabsmæssige behandling af 

skatterådgivningen i regnskabet,  

● i hvilken grad rådgivningen vil have betydelig effekt på regnskabet,  

● hvorvidt rådgivningens effektivitet afhænger af en bestemt regnskabsmæssig behandling og 

der er tvivl om denne behandlings gyldighed,  

● hvorvidt rådgivningen understøttes af lovgivning eller praksis samt om denne 

skattebehandling er godkendt af skattemyndighederne før regnskabsaflæggelsen.  

Skatteplanlægning og -rådgivning anses af IESBA dog ikke som en trussel mod uafhængigheden 

så længe der er tale om rådgivning, der understøttes af skattemyndighederne eller praksis.66 

 

                                                 
62 Erhvervsstyrelsens vejledning om tilladte skatte- og vurderingsydelser, s. 22 
63 Erhvervsstyrelsens vejledning om tilladte skatte- og vurderingsydelser, s. 23 
64 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.189 
65 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.181 
66 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.183 
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Skatterådgivning, hvor skatterådgivningens effektivitet afhænger af en bestemt regnskabsmæssig 

behandling og revisor eller revisionsteam nærer begrundet tvivl om gyldigheden af denne 

regnskabsmæssige behandling og om hvorvidt rådgivningen vil have en væsentlig effekt på det 

regnskab, revisor skal afgive erklæring på, kan ikke ydes til nogen revisionsklienter, da ingen 

sikkerhedsforanstaltninger vil kunne nedbringe risikoen til et acceptabelt lavt niveau.67 

 

Der eksisterer umiddelbart en vis enighed mellem IESBA og EU, omend EU som udgangspunkt 

valgte at sortliste skatterådgivning, da det jf. forordningens artikel 5, stk. 3 er én af de ydelser, der 

kan gennemføres i national lovgivning, omend med særlige forbehold. 

 

b) Ydelser med indflydelse på ledelse eller beslutningstagen 

Ydelser med indflydelse på beslutningstagen sortlistes i revisorforordningen, da de skaber en risiko 

for egenkontrol. Der eksisterede allerede et forbud mod at levere denne type ydelser i IESBA’s 

etikkodeks, da truslen forbundet med dem er så høj, at ingen sikkerhedsforanstaltninger kan 

reducere den til et acceptabelt niveau.68 Det er også muligt, at der opstår en trussel gennem 

revisors egeninteresse i erklæringsklienten, såfremt revisor ender i en situation, hvor denne kan 

vælge at overse egne begåede fejl fra tidligere.69 

 

c) Bogføring og udarbejdelse af bogholderi og regnskaber 

Revisorforordningen sortlister revisors medvirken til bogføring og udarbejdelse af regnskab i 

virksomheder af særlig interesse for offentligheden, da dette medfører en alvorlig risiko for 

egenkontrol.70 Denne type ydelser indgik allerede i IESBA’s etiske kodeks fra 2014, hvor det forlød, 

at revisor kun måtte yde assistance til bogføring og udarbejdelse af regnskab til virksomheder af 

særlig interesse for offentligheden i nødstilfælde.71 I det etiske kodeks fra 2016 er denne 

formulering udgået, og det hedder således at revisor under ingen omstændigheder må levere disse 

ydelser, dog således at det stadig betragtes som en del af god revisionsskik at udpege fejl i 

anvendelsen af regnskabsstandarder og forslag til ændring af regnskabsposter.72 Ifølge det etiske 

kodeks er det dog stadig tilladt for andre medarbejdere end revisionsteamet at levere denne ydelse 

til virksomheder af særlig offentlig interesse, såfremt ydelserne er uvæsentlige ift. regnskaberne, 

hvorimod EU-forordningen ikke anvender væsentlighedsbetragtningen eller skelner mellem om 

ydelsen udføres af andre medarbejdere eller revisor selv efter forordningen trådte i kraft.73 

 

Ved forordningens vedtagelse i 2014, var denne type ydelser dog allerede forbudt jf. § 5, stk. 1, nr. 

1 i Uafhængighedsbekendtgørelsen fra 2008, da det fremgik at revisors eller andre medarbejdere i 

revisionsfirmaets deltagelse i bogføring eller lignende påvirkning af opgavens grundlag resulterede 

i risikoen for, at tredjemand ikke ville opfatte revisor som værende uafhængig, hvorfor revisor skulle 

afstå opgaven, jf. § 1, stk. 1 i Uafhængighedsbekendtgørelsen fra 2008. 

 

d) Ydelser ifm. lønninger 

                                                 
67 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.185 
68 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.161 
69 Bøg & Kiertzner, 2007, s. 61 
70 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.165 
71 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2014, Section 290.169 
72 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.166 og 290.167 
73 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.170 
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Ydelser i forbindelse med lønninger vil, ligesom ydelser relateret til bogføring og udarbejdelse af 

regnskab, resultere i en egenkontroltrussel fordi revisor vil skulle afgive erklæring om eget arbejde, 

hvorfor denne ydelse er sortlistet i EU-forordningen. IESBA’s etiske retningslinjer nedlægger 

ligeledes et forbud mod at revisor leverer denne type ydelser til PIE-revisionsklienter.74 

Etikkodekset tillader alligevel at denne ydelse leveres, såfremt den leveres af medarbejdere, der 

ikke er med i revisionsteamet. Ligeledes er der krav om, at de enheder, ydelsen leveres til, er 

uvæsentlige for regnskabet, der afgives erklæring på, samt at ydelserne omhandler forhold, der 

samlet set er uvæsentlige for enhedens regnskab.75 

 

e) Udformning og gennemførelse af procedurer til intern kontrol eller risikostyring 

relateret til finansielle IT-systemer og finansiel information 

Design og implementering af IT-baserede økonomisystemer udgør en egenkontroltrussel76, da 

systemer og kontroller testes under revisionen, og revisor derfor ville have mulighed for at undlade 

at rapportere egne begåede fejl.77 Det etiske kodeks tillader, at revisor medvirker til at designe og 

implementere IT-systemer, så længe der ikke er tale om systemer, der genererer en væsentlig del 

af den interne kontrol over finansiel rapportering eller systemer, der genererer materiale, som 

revisor skal afgive erklæring om.78 Det bør her bemærkes, at revisorforordningen har udstedt et 

forbud mod at revisor assisterer med denne ydelse uanset hvor uvæsentligt et system, der måtte 

være tale om. 

 

f) Vurderingsydelser, herunder vurderinger i forbindelse med aktuarydelser og støtte til 

retssager 

IESBA’s etiske kodeks fastlægger, at revisors levering af vurderingsydelser skaber en 

egenkontroltrussel, som fx kan vise sig i revisors eventuelle manglende korrektion af dennes 

tidligere vurderinger.79 

Størrelsen på denne trussel afhænger af vurderingens effekt på regnskaberne, klientens 

involvering i valget af værdiansættelsesmetode og andre væsentlige bedømmelser, hvorvidt der 

findes etablerede metoder og professionelle retningslinjer samt graden af afhængighed af 

fremtidige begivenheder som kan skabe væsentlig volatilitet i de involverede beløb.80 

Retningslinjerne tillader dog vurderingsydelser såfremt de ikke bygger på væsentlige subjektive 

bedømmelser, fx når de underliggende antagelser er defineret af lovregulering eller baseret på 

generelle og accepterede standarder, fordi en sådan vurdering foretaget af to forskellige personer 

ikke menes at være betydeligt forskellige.81 

 

For PIE-revisionsklienter gør IESBA’s retningslinjer gældende, at revisor udelukkende må levere 

denne type ydelser hvis vurderingerne ikke har en betydelig effekt, enkeltvis eller tilsammen, på det 

regnskab, revisor skal afgive erklæring på.82 

                                                 
74 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.169 
75 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.170 
76 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.196 
77 Bøg & Kiertzner, 2007, s. 70 
78 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.201 
79 Bøg & Kiertzner, 2007, s. 66 
80 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.172 
81 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.173 
82 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.176 
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Dette står, ligesom ovenstående afsnit om vurderinger uden subjektive bedømmelser, i 

modsætning til forordningens komplette forbud mod denne type ydelser, hvor der ikke kan 

foretages en væsentlighedsbedømmelse. Forordningen giver dog mulighed for at tillade 

vurderingsydelser i national lovgivning jf. artikel 5, stk. 3. 

 

g) Juridiske ydelser ifm. generel rådgivning, forhandling eller tvistløsning 

Juridiske ydelser udgør en egenkontrols- eller advokeringstrussel mod uafhængigheden, og visse 

af disse ydelser forårsager så store trusler at ingen sikkerhedsforanstaltninger kan nedbringe 

risikoen til et acceptabelt niveau. Dette gælder især når revisor handler som partsrepræsentant 

ifm. forhandling eller tvistløsning, da der ofte indgår beløb, der er væsentlige for fx årsregnskabet 

som revisor senere skal afgive erklæring om.83 Denne type ydelser var derfor allerede forbudt i de 

Etiske Retningslinjer, da forordningen blev indført.84 

Såfremt revisor agerer som ‘General Counsel’ for en virksomhed, betragtes egenkontrols- og 

advokeringstruslerne ligeledes som værende så store, at generel rådgivning var forbudt i det etiske 

kodeks ved forordningens indførelse.85 Udtrykket ‘generel rådgivning’ er måske nok den bedste 

oversættelse, der er mulig, men det er vigtigt at holde sig for øje, at der menes en rolle som fast 

juridisk rådgiver og ikke almindelig rådgivning. 

 

Det er fortsat tilladt for revisor at kommunikere med skattemyndighederne på klientens vegne, da 

der i dette tilfælde ikke er tale om en egentlig forhandling, jf. Erhvervsstyrelsens vejledning om 

tilladte skatte- og vurderingsydelser. Det er dermed også muligt for revisor at fremlægge juridiske 

argumenter for sin klient, så længe disse overholder den danske indskrænkelse af den tilladte 

skatterådgivning, nemlig at der skal være tale om faktuelt baseret rådgivning.86 

Man bør dog være opmærksom på forskellen mellem kommunikation med skattemyndighederne 

og forhandling eller advokering i forbindelse med tvistløsning, da dette ikke er tilladt. Begrebet 

tvistløsning er her åben for fortolkning, men generelt lægges der vægt på, hvorvidt der er tale om 

en uafhængig myndighed, om der er tale om juridisk sagkyndige og om hvilken proces, der følges i 

myndigheden.87 

Revisor har fortsat mulighed for at fungere som bisidder, forudsat at der ikke er tale om 

partsrepræsentation, samt for at levere ydelser om afklaring af faktiske forhold i form af fx 

indsamling af informationer og opstilling af dokumentation.88 

 

h) Ydelser ifm. virksomhedens interne revisionsfunktion 

Revisors deltagelse i ydelser ifm. intern revision skaber en risiko for egenkontrol, da den eksterne 

revisor i sit arbejde bruger den interne revisions resultater og derfor skal vurdere deres kontroller 

og resultater. Det kan i så fald tænkes, at den eksterne revisor ikke udviser tilstrækkelig 

professionel skepsis i sin vurdering, såfremt denne selv har medvirket til udfærdigelsen af den 

interne revisions kontroller.89 Ydelser ifm. intern revision kan også gøre det muligt at skjule 

                                                 
83 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.206 
84 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2014, Section 290.208 
85 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2014, Section 290.210 
86 Erhvervsstyrelsens vejledning om tilladte skatte- og vurderingsydelser, s. 13 
87 Erhvervsstyrelsens vejledning om tilladte skatte- og vurderingsydelser, s. 13 
88 Erhvervsstyrelsens vejledning om tilladte skatte- og vurderingsydelser, s. 14 
89 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.190 
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eventuelle besvigelser, der ikke blev opdaget i de interne kontroller hvor revisor kan have bidraget 

til designet.90 

Der er også risiko for, at revisor antager en ledelsesmæssig stilling, såfremt denne designer en 

væsentlig del af de interne revisionshandlinger, hvorfor det etiske kodeks sortlister denne type 

ydelser til erklæringsklienter.91 

 

Det etiske kodeks angiver dog også, at revisor til en PIE-klient aldrig må tilbyde ydelser, der 

omhandler en væsentlig del af de interne kontroller over finansiel rapportering, eller beløb og 

finansielle systemer, som genererer information der, enkeltvis eller i kombination, er væsentlig for 

de forhold revisor skal afgive erklæring om.92 Her står det etiske kodeks i modsætning til 

forordningen, som sortlister alle ydelser til PIEs ifm. virksomhedens interne revisionsfunktion. 

 

i) Ydelser omkring finansiering, kapitalstruktur og -allokering og investeringsstrategi 

Forordningen forbyder alle ydelser omkring finansiering, kapitalstruktur og -allokering samt 

investeringsstrategi, da denne type ydelser udgør en egenkontrol- eller advokeringstrussel. Dette 

er en stramning ift. IESBA’s etiske retningslinjer, der angiver det som et risikofyldt område, men at 

det er muligt i visse tilfælde at iværksætte sikkerhedsforanstaltninger, der kan nedbringe risikoen til 

et acceptabelt lavt niveau.93 

Om egenkontroltruslen nævner de etiske retningslinjer, at følgende faktorer er med til at afgøre, om 

sikkerhedsforanstaltninger er tilstrækkelige: 

● hvilken grad af subjektivitet der er involveret i at afgøre den regnskabsmæssige behandling 

af resultatet af rådgivningen, og 

● resultatets effekt på regnskabet samt hvorvidt rådgivningens effektivitet afhænger af en 

bestemt regnskabsmæssig behandling, og der er tvivl om denne behandlings gyldighed94. 

 

De etiske retningslinjer sortlister disse typer ydelser i situationer, hvor rådgivningens effektivitet 

afhænger af en bestemt regnskabsmæssig behandling og der er tvivl om denne behandlings 

gyldighed, og revisor eller revisionsteam nærer begrundet tvivl om gyldigheden af denne 

regnskabsmæssige behandling og resultatet af rådgivningen vil have en væsentlig effekt på det 

regnskab, revisor skal afgive erklæring på, da ingen sikkerhedsforanstaltninger her kunne 

nedbringe risikoen til et acceptabelt lavt niveau.95 

 

j) Fremme af, handel med og tegningsgaranti for aktier i virksomhed 

Revisorforordningen forbyder revisor at fremme, handle med eller stille tegningsgaranti for en PIE-

revisionsklients aktier, da denne situation vurderes at være så risikofyldt, at ingen 

sikkerhedsforanstaltninger kan nedbringe risikoen tilstrækkeligt. Dette lader umiddelbart til at være 

en formalisering af IESBA’s etikkodeks, der angiver at der er tale om en egenkontrols- eller 

advokeringstrussel, og allerede sortlistede denne type ydelser for alle revisionsklienter i 

retningslinjerne96, og stadig gør det i dag.97 

                                                 
90 Bøg & Kiertzner, 2007, s. 68 
91 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.190 
92 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.195 
93 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.211 
94 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.212 
95 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.213 
96 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2014, Section 290.216 
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k) Ydelser relateret til HR mht. ledelse (som betydeligt kan påvirke udarbejdelsen af 

bogholderi/regnskab), såfremt der skal søges efter eller kontrolleres referencer for 

kandidater til sådanne stillinger, strukturering af det organisatoriske design eller 

udgiftskontrol 

Revisors ydelser ifm. rekruttering til revisionsklienter kan resultere i egeninteresse-, familiaritets- 

eller intimideringstrusler, og kræver ifølge de etiske retningslinjer evaluering og introduktion af 

eventuelle sikkerhedsforanstaltninger, afhængigt af hvilken type assistance, der efterlyses, samt 

hvilken rolle den rekrutterede skal udfylde.98 Etikkodekset angiver dog også, at for PIE-

revisionsklienter betragtes risikoen for manglende uafhængighed som værende så høj, at IESBA 

sortlister rekruttering til ledelsesstillinger og stillinger, fra hvilken der kan udøves betydelig 

indflydelse over håndtering af bogføring eller regnskab, som revisor skal afgive erklæring om, når 

dette involverer søgning efter kandidater eller kontrollering af referencer.99 Der er derfor 

sammenfald mellem EU’s og IESBA’s vurderinger af truslen, og da denne type ydelser allerede var 

sortlistet i Etikkodekset ved forordningens vedtagelse, er der i princippet tale om en formalisering af 

allerede efterlevede regler.100 

 

Det var desuden i § 5, stk. 1, nr. 2 i Uafhængighedsbekendtgørelsen fra 2008 fastslået, at der 

forelå trusler mod uafhængigheden, når revisor “inden for de seneste 2 år havde udarbejdet 

kandidatlister til brug for rekruttering af medarbejdere til centrale finansielle og administrative 

ledelsesstillinger i virksomheden eller på tilsvarende måde har deltaget i rekrutteringsprocessen” 

for en PIE-revisionsklient, som kunne vække tvivl om revisors uafhængighed hos en velinformeret 

tredjemand, og revisor måtte dermed afstå fra opgaven.101 

3.1.4.3.3 Artikel 5, stk. 3: Udnyttet option 

Forordningens Artikel 5, stk. 3 indeholder en option, der kan gennemføres i national lovgivning og 

som gav mulighed for at tillade følgende ikke-revisionsydelser: 

 

a) Skatteydelser: 

i) Udarbejdelse af skatteblanketter 

iv) Udpegelse af offentlige tilskud og skatteincitamenter 

v) Bistand ifm. skattekontroller fra myndighedernes side 

vi) Beregning af direkte, indirekte og udskudt skat 

vii) Skatterådgivning 

b) Vurderingsydelser, herunder vurderinger i forbindelse med aktuarydelser og støtte til 

retssager 

 

Optionen er gennemført i Danmark i Revisorlovens § 24 a, hvor Danmark har valgt at tillade 

revisors levering af følgende ydelser under visse betingelser: 

 

a) Skatteydelser: 

                                                                                                                                                                  
97 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.214 
98 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.209 
99 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.210 
100 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2014, Section 290.212 
101 Uafhængighedsbekendtgørelsen, 2008, §1, stk. 1 



 

Side 28 af 178 

i) Udarbejdelse af skatteblanketter 

ii) Udpegelse af offentlige tilskud og skatteincitamenter 

iii) Bistand ifm. skattekontroller fra myndighedernes side 

iv) --- 

v) Skatterådgivning (dog kun faktuelt baseret rådgivning) 

b) Vurderingsydelser, herunder vurderinger i forbindelse med aktuarydelser og støtte til 

retssager 

 

Det bør bemærkes, at beregning af direkte, indirekte og udskudt skat som den eneste af disse 

ydelser ikke er tilladt i dansk lovgivning. 

 

Betingelser 

Følgende betingelser angivet i forordningen skal være opfyldt før revisor må levere de 

ovenstående ikke-revisionsydelser:102 

● De har ingen eller ubetydelig indvirkning, hver for sig eller samlet, på de reviderede 

regnskaber. 

● Skønnet over indvirkningen er veldokumenteret og indskrevet i revisionsprotokollatet til 

revisionsudvalget. 

● Uafhængighedsprincipperne fra det 8. selskabsdirektiv, i Danmark RL § 24, overholdes. 

 

Erhvervsstyrelsen tilføjer følgende krav til levering af ikke-revisionsydelser: 

● Revisionsudvalgets retningslinjer for levering af ikke-revisionsydelser overholdes. 

● Ydelsen er ikke sammenfaldende med et andet forbud i forordningen. 

 

Betingelsen om, at en ydelse ikke må være sammenfaldende med et andet forbud i forordningen, 

er af stor betydning, da mange ydelser er en blanding af de angivne ikke-revisionsydelser i 

forordningens Artikel 5, stk. 3. Dette gælder fx flere af skatteydelserne - som nævnt kan revisors 

bistand ifm. skattekontroller spænde fra den tilladte faktuelt baserede rådgivning til revisors 

repræsentation af klienten ved forhandling eller tvistløsning. Da der eksisterer et særskilt forbud 

mod partsrepræsentation, er de tilladte ydelser ifm. skattekontroller begrænset af de øvrige forbud i 

forordningen.103 

 

Skatteydelser 

i) Udarbejdelse af skatteblanketter 

Udarbejdelse af skatteblanketter vurderes i Danmark ikke at udgøre en trussel mod 

uafhængigheden, da der er tale om at revisor yder assistance på baggrund af virksomhedens eget 

udarbejdede materiale. Såfremt der indgår betydelige skøn, skal revisor dog sikre, at ledelsen 

påtager sig ansvaret for de pågældende vurderinger eller oplysninger.104 

 

iv) Udpegelse af offentlige tilskud og skatteincitamenter 

Revisors rådgivning om muligheden for at søge offentlige tilskud eller opnå skatteincitamenter 

vurderes ikke umiddelbart at udgøre en trussel mod uafhængigheden, så længe der er tale om 

revisors redegørelse for hvilke betingelser, virksomheden skal kunne opfylde, men ikke såfremt 

                                                 
102 Erhvervsstyrelsens vejledning om tilladte skatte- og vurderingsydelser, s. 7 
103 Erhvervsstyrelsens vejledning om tilladte skatte- og vurderingsydelser, s. 24 
104 Erhvervsstyrelsens vejledning om tilladte skatte- og vurderingsydelser, s. 17 
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rådgivningen omhandler de ændringer, virksomheden skal foretage for at opfylde kravene. Ved 

rådgivning om påkrævede ændringer er der risiko for, at revisor enten foretager selvrevision, 

påtager sig en rolle i beslutningstagelsen eller bistår med aggressiv skatteplanlægning.105 

Der er dermed betydelig forskel på at redegøre for de faktiske forhold - hvilke betingelser, 

virksomheden skal opfylde - og at vurdere hvilke handlinger, virksomheden skal udføre, for at leve 

op til disse betingelser. 

 

v) Bistand ifm. skattekontroller fra myndighedernes side 

I dansk lovgivning er revisors bistand ifm. med skattekontroller tilladt, for så vidt betingelserne om 

faktuelt baseret rådgivning og forbuddet om levering af juridiske ydelser er opfyldt. Dette skal ifølge 

Erhvervsstyrelsen tolkes sådan, at revisor i sin rådgivning skal medtage alle relevante dele og 

oplyse om alle muligheder, samt at revisor ikke i sin assistance med afklaring af faktiske forhold må 

udelade relevante dele af undersøgelsen. At det er tilladt at assistere med afklaring af faktiske 

forhold betyder, at virksomhederne kan bede deres revisor om at bistå med at opstille 

dokumentation til brug for sager i fx Landsskatteretten, selvom revisor ikke kan fremlægge juridiske 

argumenter for sagen.106 

 

vii) Skatterådgivning (dog kun faktuelt baseret rådgivning) 

Revisors levering af skatterådgivning er i Danmark begrænset af kravet om, at der skal være tale 

om ‘faktuelt baseret rådgivning’, hvilket betyder, at revisor må bistå med rådgivning om anvendelse 

af skattelovgivningen og lignende, hvor rådgivningen understøttes af skattemyndigheder eller 

praksis, men ikke må deltage i aggressiv skatteplanlægning107. Revisor må derfor ikke yde 

rådgivning om skatteplanlægning, der tidligere er underkendt, men kan rådgive om forhold, hvor 

den skattemæssige behandling kan fastslås med rimelig sikkerhed.108 Såfremt der rådgives om et 

område, hvor praksis eller skattemyndighedernes behandling endnu ikke er afgjort, bør revisor 

gøre opmærksom på den usikkerhed, der er forbundet med rådgivningen.109 

 

Vurderingsydelser 

Revisors levering af vurderingsydelser til en PIE-revisionsklient, herunder vurderinger i forbindelse 

med aktuarydelser og støtte til retssager, er tilladt i Danmark. Dette skyldes sandsynligvis, at det 

vurderes at truslerne mod uafhængigheden er på et acceptabelt niveau, da visse vurderingsydelser 

ikke indebærer subjektive skøn, men snarere bygger på antagelser, der har grundlag i lovgivning 

eller generelle standarder. Andre vurderingsydelser er revisor naturligt afgrænset fra at yde, fordi 

de hører ind under andre forbudte ydelser i forordningen, fx ydelser i tilknytning til virksomhedens 

finansiering eller kapitalstruktur, eller eventuelt deltagelse i ledelse eller beslutningstagelse, 

såfremt ledelsen lader det være op til revisor at definere rammerne for opgaven.110 

 

                                                 
105 Erhvervsstyrelsens vejledning om tilladte skatte- og vurderingsydelser, s. 20 
106 Erhvervsstyrelsens vejledning om tilladte skatte- og vurderingsydelser, s. 24 
107 EU-forordning 537/2014, betragtning (9) 
108 Erhvervsstyrelsens vejledning om tilladte skatte- og vurderingsydelser, s. 15 
109 Erhvervsstyrelsens vejledning om tilladte skatte- og vurderingsydelser, s. 16 
110 Erhvervsstyrelsens vejledning om tilladte skatte- og vurderingsydelser, s. 41 
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3.1.4.3.4 Audit rotation 

I revisorforordningens grundlæggende betragtninger angiver EU, at rotation af revisorer og 

revisionsfirmaer vil mindske familiaritetstrusler og, såfremt virksomheden udpeger mere end én 

revisor, kan bidrage til at øge de mindre revisionsfirmaers kapacitet og skabe et større udvalg af 

revisorer for PIEs.111 Virksomheder af interesse for offentligheden skal derfor opfordres til at 

udpege mere end én revisor eller ét revisionsfirma, ifølge forordningens grundlæggende 

betragtninger.112 

Da revisionsopgaven skal i udbud efter 10 år, forventes rotationen også at bidrage til at styrke den 

professionelle skepsis og øge revisionskvaliteten, når der kommer nye øjne på opgaven gennem 

den tvungne udskiftning af revisionsfirma.113 

 

Partnerrotation 

Ifølge IESBA’s etikkodeks kan den underskrivende revisors længerevarende tilknytning til samme 

revisionsklient betyde, at der opstår familiaritets- eller egeninteressetrusler. Truslens væsentlighed 

afhænger af forhold såsom hvor længe, personen har været med i revisionsteamet, personens rolle 

i teamet samt om klientens ledelse har været udskiftet.114 

Retningslinjerne indeholder dog skærpede krav til revision af PIE-klienter, hvor det angives at “key 

audit partners” skal udskiftes efter 7 år, hvorefter der er en cooling-off periode på 2 år, under 

hvilken personen ikke må være medlem af revisionsteamet eller deltage i revisionen af den 

pågældende klient.115 

Dette er overvejende i overensstemmelse med revisorforordningens krav til rotation, som dog har 

en cooling-off periode på 3-4 år afhængig af opgavens varighed, hvorfor der i nogen grad er tale 

om en formalisering af en allerede efterlevet standard.116 

 

Firmarotation 

Firmarotation af revisionsopgaven fremstår som et ønskværdigt scenarie i EU’s grønbog fra 2010, 

da langvarig tilknytning til en klient anses for uforeneligt med EU’s standarder for uafhængighed.117 

I dette anliggende går EU langt videre end IESBA’s etiske retningslinjer, hvor firmarotation ikke 

indgår i betragtningerne.  

 

Partnerrotation mindsker udelukkende risikoen for familiaritetstrusler, mens firmarotation bidrager 

til at bevare uafhængigheden mellem klienten og revisionsfirmaet118. Firmarotation kan muligvis 

også bidrage til at mindske risikoen for, at et revisionshus bliver afhængigt af honoraret fra en 

klient.  

Firmarotation forventes i teorien at påvirke uafhængigheden positivt, da nytiltrådte revisorer 

sandsynligvis vil være mere åbne omkring problemer fra tidligere års revision, fordi fejlene ikke er 

begået af deres kollegaer. Der er dermed, for en nytiltrådt revisor fra et nyt revisionsfirma, ingen 

                                                 
111 EU-forordning 537/2014, betragtning (21) 
112 EU-forordning 537/2014, betragtning (20) 
113 EU-forordning 537/2014, betragtning (21) 
114 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.148 
115 Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA, 2016, Section 290.149 
116 EU-forordning 537/2014, art. 17, stk. 7 
117 EU-grønbog “Revisionspolitik - Læren af krisen”, 2010, s. 12 
118 Aschauer et al., 2018, s. 4 
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egeninteresse i at skjule egne eller kollegaers fejl fra tidligere år. Den tvungne firmarotation vil 

derigennem styrke uafhængigheden119. 

Inden accept eller fortsættelse af revisionsopgaven, skal revisor vurdere sin egen uafhængighed 

og rapportere denne vurdering samt eventuelle trusler mod uafhængigheden til virksomhedens 

revisionsudvalg, til hvilken revisor også årligt skal bekræfte sin uafhængighed120. 

 

3.2 Revisionsudvalg 

3.2.1 Historien bag revisionsudvalg 

Revisionsudvalg blev anbefalet i USA i 1940’erne, og blev senere et krav i USA i 1977. Der gik dog 

flere år, før denne type udvalg nåede til Europa. I 1992 blev revisionsudvalg en anbefaling i 

Storbritannien. Samtidig bliver udvalget og dets betydning drøftet i Danmark, men uden krav om 

implementering. I 2001 udtalte Nørby-udvalget at revisionsudvalg stadig ikke skulle anbefales i 

Danmark, og først i 2006 skete der en ændring i forhold til kravene om etablering af 

revisionsudvalg i Danmark121. 

 

I 2006 blev der udtrykt et ønske om fælles krav til revisionsudvalg i EU, for at kunne sikre høj 

kvalitet af udførelsen af den lovpligtige revisionen hos større virksomheder samt virksomheder af 

interesse for offentligheden. I 2008 blev der indført regler herom i revisorloven, jf. Revisorloven af 

2008122. Bestemmelsen om etablering af revisionsudvalg havde virkning fra første 

generalforsamling efter den 31. december 2008, jf. Revisorloven § 56, stk. 5. Her blev kravet om 

revisionsudvalg eller lignende organ gjort gældende for virksomheder, der havde værdipapirer 

optaget til handel på reguleret marked i EU/EØS- lande, jf. Revisorloven af 2008123, kapitel 8. 

 

Før 2016 vedtog Finanstilsynet hvilke virksomheder under deres tilsyn, der skulle etablere 

revisionsudvalg. Med den nye revisorlov af 2016124, ophævedes Finanstilsynets lovhjemmel til at 

beslutte hvilke finansielle virksomheder under deres tilsyn, der skulle etablere revisionsudvalg. Der 

er derfor virksomheder, der under Finanstilsynet tidligere havde pligt til at oprette revisionsudvalg, 

som ikke er bundet af dette krav i dag. Her er det op til virksomheden selv, om de stadig vil 

opretholde revisionsudvalgene. Opretholdes de i dag, er disse revisionsudvalg dog ikke omfattet af 

kravene til revisionsudvalg, oplistet i EU-forordningen eller Revisorloven. Andre virksomheder kan 

frivilligt vælge at etablere revisionsudvalg, uden at dette er et lovkrav for deres type virksomhed, og 

er derfor heller ikke omfattet af kravene til revisionsudvalg125. 

 

                                                 
119 Aschauer et al., 2018, s. 4 
120 EU-forordning 537/2014, betragtning (10) 
121 Nørby-udvalgets rapport, 2001 
122 Lov 2008-06-17 nr. 468 (ikke gældende mere) 
123 Lov 2008-06-17 nr. 468 (ikke gældende mere) 
124 Lov 2016-09-09 nr. 1167 
125 Erhvervsstyrelsen vejledning om revisionsudvalg, s. 5 
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3.2.2 Hvad et revisionsudvalg er 

Oftest ses udvalget etableret i større virksomheder og virksomheder af interesse for offentligheden 

jf. Revisorloven § 31. Et revisionsudvalg er et specialiseret ledelsesorgan, som er en undergruppe 

til den øverste ledelse, bestyrelsen, i større virksomheder. Virksomheder af interesse for 

offentligheden er børsnoterede virksomheder, pengeinstitutter, realkreditinstitutter og 

forsikringsselskaber. Herunder omhandler børsnoterede virksomheder, virksomheder der har 

kapitalandele, gældsinstrumenter, eller værdipapirer optaget til handel i et reguleret marked 

indenfor Den Europæiske Union eller hvis landet har indgået aftale på det finansielle marked med 

Unionen,  jf. Revisorloven § 1a, stk. 1, nr. 3. 

 

Det er vedtaget for virksomheder af interesse for offentligheden, at de skal etablere et 

revisionsudvalg, jf. direktiv 2014/56/EU artikel 39. Revisionsudvalget består af deltagere, som både 

kan være valgt gennem generalforsamlingen eller et andet lignende organ, men også af 

medlemmer der indgår i virksomhedens bestyrelse eller tilsynsråd. Uanset måden medlemmerne 

er valgt på, vil der ikke være forskel på hvordan det enkelte revisionsudvalgsmedlem skal udføre 

sit arbejde, jf. Revisorloven § 31, stk. 2. 

 

Hvis eksterne medlemmer indgår i udvalget, skal mere end halvdelen af medlemmerne være 

uafhængige, herunder formanden. Dette er dog ikke et krav hvis revisionsudvalget kun består af 

medlemmer af virksomhedens bestyrelse. Til sidst er der også krav om, at mindst ét medlem af 

revisionsudvalget har kompetencer inden for regnskab og revision. 

 

 
 

Det nævnte forhold kan skitseres således. Både direktionen og bestyrelsen kan kommunikere til 

revisionsudvalget. Ligeledes kan revisionsudvalget give meldinger tilbage til de enkelte organer.  

 

3.2.3 Revisionsudvalgets formål 

Et revisionsudvalgs formål er at fjerne dele af arbejdsbyrden relateret til revision og 

regnskabsaflæggelse fra bestyrelsen. Udvalget er dermed også håndplukket til at være kvalificeret 

og i stand til at løse mere regnskabs- og revisionsrelaterede opgaver, som bestyrelsen ikke 

nødvendigvis har kompetencerne til. 

 

Direktionen 

Revisionsudvalget 

Bestyrelsen 



 

Side 33 af 178 

Derudover er revisionsudvalgets formål at overvåge revisors udførelse af den lovpligtige revision. 

Dette er både i henhold til regnskabsaflæggelsesprocessen og overholdelse af lovgivningen, 

standarder og eventuelt vedtægter den enkelte virksomhed har, jf. ISA 250126.  

 

Det skal dog bemærkes at der ikke er nogle retningslinier for hvordan revisionsudvalget skal 

udføre de ovennævnte opgaver, da der er forskel på størrelsen af virksomheder, antallet af 

medarbejdere, og ressourcerne hertil. 

 

3.2.4 Hvem et revisionsudvalg består af 

Medlemmerne til revisionsudvalget kan vælges via en generalforsamling eller lignende organ, men 

kan også være valgt på andre måder. Derfor kan der være forskellige sammensætninger af 

medlemmer i de enkelte PIEs. Der kan både være medlemmer fra virksomhedens bestyrelse eller 

tilsynsråd, men der kan også være eksterne medlemmer efter revisordirektivets indførelse127. 

 

Der er intet krav til, hvor mange eksterne medlemmer et revisionsudvalg kan eller skal have, dog 

er det et krav at hvis der indgår eksterne medlemmer i revisionsudvalget, skal flertallet af 

medlemmerne samt formanden være uafhængige. Uafhængige bestyrelsesmedlemmer defineres 

således, dog ikke udtømmende: 

● Har ikke været direktør/ledende medarbejder enten i nuværende virksomhed eller i 

associerede virksomheder 

● Ikke repræsenterer en kontrollerende aktionærs interesse 

● Ikke været i bestyrelsen mere end 12 år 

● Ikke haft nedenstående relationer 

○ Væsentlig forretningsrelation til partnere, aktionærer, kunder, leverandører eller 

ledelsesmedlem indenfor selskabet eller associerede selskab indenfor det seneste 

år. 

○ I en anden anledning end bestyrelsesmedlem, modtaget et større vederlag, fra 

selskabet eller associerede selskab. 

○ har været ekstern revisor for selskabet indenfor de sidste 3 år, eller ansat som 

partner i revisionsvirksomheden. 

● Ikke i nærtstående familie relation til nogle af de ovenstående punkter. 

 

Det er Komiteen for god Selskabsledelse, der anbefaler at flertallet af revisionsudvalget skal være 

uafhængige, så bestyrelsen kan handle uafhængigt af særinteresser128. Der er ikke yderligere 

uafhængighedskrav hvis revisionsudvalgets medlemmer kun består af virksomhedens bestyrelse 

eller tilsynsråd. Førhen var der også et uafhængighedskrav om, at medlemmet med kvalifikationer 

inden for regnskabsvæsen og revision også skulle være uafhængigt, men dette blev ophævet ved 

implementeringen af ændringsdirektivet129 til EU-direktiv 2006/43/EU. 

 

                                                 
126 Vejledning og andet forklarende materiale ‐ Ansvar for overholdelse af love og øvrig regulering (jf. afsnit 

3‐9), A2.  
127EU-direktiv 2014/56/EU 
128 Komiteen for god Selskabsledelses vejledning om ledelsesudvalg, anbefaling 3.4.2 
129 EU-direktiv 2014/56/EU 
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Der er ingen præcis definition af, hvad uafhængighed kræver af et medlem af revisionsudvalget. 

Dette er en vurdering, bestyrelsen må påtage sig. Komiteen for god selskabsledelse har dog lavet 

nogle anbefalinger, som kan følges. Afviges der fra de nævnte anbefalinger, forventes der en 

detaljeret dokumentation for hvorfor bestyrelsen afviger fra anbefalingen, og stadig mener at det 

enkelte medlem er uafhængig. 

 

Der er ikke angivet krav til hvor mange personer et udvalg skal bestå af i hverken Revisorloven 

eller forordningen, men det formodes at revisionsudvalget består af flere medlemmer. I EU-

kommissionens henstilling (2005/162/EF) er der drøftet udvalg nedsat i bestyrelsen eller 

ledelsesorganet, og her er der angivet at udvalg tilsvarende til revisionsudvalg skal bestå af 

minimum 3 personer, dog 2 hvis det er en mindre virksomhed. 

 

Komiteen for god Selskabsledelse anbefaler yderligere at den enkelte virksomhed offentliggør 

informationer om revisionsudvalget på virksomhedens hjemmeside130. Hertil er der stærkt 

anbefalet informationer om:  

- revisionsudvalgets væsentligste aktiviteter under året 

- antallet af afholdte møder 

- navnene på revisionsudvalgets medlemmer 

- og tydeliggørelse af hvem der  er formand 

- hvem af medlemmer der er uafhængige 

- samt hvem af medlemmerne der har særlige kvalifikationer 

 

3.2.4.1 Krav til udvalgets kvalifikationer 

Udover de ovenstående krav til medlemmerne, indfører direktivet følgende krav til medlemmernes 

kvalifikationer, jf. RL § 31, stk. 1: 

1) mindst et medlem af revisionsudvalget skal have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen 

eller revision og 

2) revisionsudvalget skal samlet set have kompetencer inden for virksomhedens sektor. 

 

For at uddybe hvornår man har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision, er der 

nævnt et par eksempler herunder. Dette er ikke udtømmende, da afsnit h) angiver at der kan være 

flere muligheder.  

 

 

Et medlem har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision, hvis man har: 

a) en eller flere uddannelser inden for relevant område 

b) haft beskæftigelse inden for børsnoterede virksomheder eller andre virksomheder af særlig 

interesse for offentligheden 

c) haft ledelsesansvar mht. aflæggelse af årsregnskabet 

d) fået uddelegeret ansvaret fra ledelsen af intern revisionsfunktion 

e) haft tidligere erfaring som medlem i et revisionsudvalg 

f) haft erfaring med overvågning af regnskabsaflæggelse og revision af regnskaber 

g) været statsautoriseret revisor eller registreret revisor 

                                                 
130 Komiteen for god Selskabsledelses vejledning om ledelsesudvalg, anbefaling 3.4.1 
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h) anden tilsvarende erfaring. 

 

Afsnit b) om, at revisionsudvalget samlet set skal have kompetencer inden for virksomhedens 

sektor, er en ny tilføjelse til kravene til revisionsudvalgets kvalifikationer.  

 

Der er ingen retningslinjer for, hvordan dette kan gøres. Det er dog bestyrelsens ansvar at sikre at 

revisionsudvalget er kompetent nok, og at det kan fuldføre de nedenstående opgaver, som 

forventes varetaget af et revisionsudvalg; 

● Den lovpligtige revision rapporteret til det øverste ledelsesorgan 

● Sikring af integriteten ift. regnskabsaflæggelsen 

● Effektiviteten af intern kontrol, interne revision og risikostyringen ift. regnskabsaflæggelsen 

● Kvalitetskontrol af revisionsfirmaet 

● Revisors uafhængighed, og overholdelse af levering af andre ydelser 

● Proceduren for valg af revisor 

 

3.2.4.2 Hvem der kan erstatte et revisionsudvalg 

Selvom revisionsudvalget er blevet et lovkrav, kan man erstatte dette ved at lade det samlede 

øverste ledelsesorgan, bestyrelsen, udføre revisionsudvalgets opgaver.  

 

Dette kan vælges som en mulighed, hvis et af følgende to tilfælde gør sig gældende; 

1) Ingen bestyrelsesmedlemmer er en del af direktionen, og at mindst et medlem heraf har 

kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision, jf. Revisorloven §31, stk. 5 

2) Bestyrelsesformanden ikke indgår i direktionen, samt at der er tale om en mindre 

virksomhed, jf. Revisorloven § 31, stk. 6, hvilket bliver yderligere defineret herunder. 

 

For noterede virksomheder er definitionen på en mindre virksomhed: 

● hvis virksomheden har haft en gennemsnitlig markedsværdi på under 100 mio euro de 

seneste 3 år, eller 2 af nedenstående tilfælde gør sig gældende for virksomheden, 

hvoraf euroen beregnes på baggrund af den kursværdi, den havde ved kalenderårets udgang. 

 

For unoterede virksomheder gælder, at virksomheden ikke må overskride 2 af de følgende 3 

størrelser: 

● virksomheden ikke har over 250 medarbejdere, der er heltidsansatte, 

● virksomhedens balance ikke er på mere end 43 mio. euro eller 

● virksomhedens nettoomsætning ikke er på mere end  50 mio. euro, jf. Revisorloven §31, 

stk. 5. 

 

De mere lempelige krav skyldes, at der i mindre virksomheder ikke altid er en tydelig fordeling 

imellem ledelsesorganerne. Dette er dog stadig forbudt for kreditinstitutter og forsikringsselskaber, 

jf. lov om finansiel virksomhed § 73, stk. 1.  

 

Uanset om revisionsudvalgets opgaver varetages af bestyrelsen grundet punkt 1 eller punkt 2, skal 

dette noteres i årsrapporten. 
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3.2.4.3 Revisionsudvalgets møder 

Revisionsudvalget holder forskellige former for møder. Der bliver holdt møder, hvor bestyrelsen 

deltager, men der kan også holdes møder, hvor det kun er revisionsudvalgets medlemmer, som 

deltager. Der bliver gennemsnitligt minimum holdt 4 møder med bestyrelsen, hvor 

kvartalsregnskabet gennemgås, men der er ingen krav til, hvor mange møder der skal afholdes.  

 

Det skal være muligt for revisionsudvalget at indkalde eller indbyde andre medarbejdere, uden at 

den daglige ledelse nødvendigvis skal være til stede. Denne funktion er også mulig, hvis der er 

manglende ekspertviden blandt revisionsudvalget, og der derfor er behov for eksperthjælp udefra, 

for at belyse problemstillingen bedre. Der er dog tavshedspligt ved disse møder, og viden opnået 

ved møderne videregives derfor ikke. 

 

Ifølge komiteen for god selskabsledelse anbefales det, at der bliver skrevet referater af møderne, 

som revisionsudvalget holder. Disse referater skal efter godkendelse sendes til alle 

bestyrelsesmedlemmerne, så de også har et overblik over mødets agenda. 

 

Hvad angår revisors deltagelse i møderne, anbefales det som god virksomhedsledelse, at revisor 

jævnligt deltager i revisionsudvalgets møder. Derudover anbefales det at revisor og 

revisionsudvalget også har regelmæssig kontakt, evt. i form af møder. Til sidst anbefales der 

mindst ét møde mellem revisor og revisionsudvalget, uden deltagelse fra den daglige ledelse, jf. 

ISA 260131. 

 

3.2.5 Hvilke virksomheder, der kan fritages et revisionsudvalg 

Virksomheder af interesse for offentligheden er som hovedregel alle forpligtet til at etablere et 

revisionsudvalg eller lade bestyrelsen udføre de opgaver, der er som angivet i Revisorloven § 31, 

stk. 3 skal varetages af revisionsudvalget. De nedenstående virksomheder kan dog, jf. 

Revisorlovens § 31, stk. 8, fritages for opgaverne i § 31, stk. 3; 

 

1) Hvis modervirksomheden har et revisionsudvalg, er dattervirksomheden ikke forpligtet til 

også at have et revisionsudvalg. 

Her skal det dog bemærkes at modervirksomheden skal have etableret et revisionsudvalg, 

fordi dette er et lovkrav for virksomheden. Har modervirksomheden etableret et 

revisionsudvalg frivilligt, gælder denne undtagelse ikke for dattervirksomheden. 

 

2) Investeringsforeninger, som er defineret ved lovbekendtgørelse nr. 1051 af august 2015 

 

3) Alternative investeringsfonde, de er defineret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/61/EU af 8. juni 2011, artikel 4, stk. 1, litra a. 

 

                                                 
131 Vejledning og andet forklarende materiale Kommunikation med en undergruppe af den øverste ledelse (jf. 
afsnit 12), A7. 
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4) Virksomheder med det eneste formål om at udstede værdipapirer med sikkerhedsstillelse i 

aktiver, som er defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 809/2004 i artikel 2, 

nr. 5. Denne form for virksomheder skal dog i årsrapporten informere om, at de ikke har et 

revisionsudvalg eller en bestyrelse/et tilsynsråd der udfører revisionsudvalgets opgaver. 

Derudover skal der også foreligge en begrundelse herfor, jf. Revisorloven § 31, stk. 9 

 

5) Pengeinstitutter og realkreditinstitutter, hvis kapitalandele ikke er optaget til handel på et 

reguleret marked, der er omfattet af § 5, stk. 1, litra a eller b i Lov om finansiel 

virksomhed132, og umiddelbart ikke har udstedt obligationer i et EU- eller EØS-land. 

 

De ovennævnte virksomheder er ikke forpligtet til at etablere et revisionsudvalg, men kan gøre det, 

hvis de ønsker. De virksomheder af interesse for offentligheden, der frivilligt etablerer et 

revisionsudvalg, vil dog være omfattet af kravene til revisionsudvalget. Virksomheder der ikke er af 

interesse for offentligheden, kan også etablere et revisionsudvalg, men vil ikke være omfattet af 

revisionsudvalgets krav133. 

 

Derimod vil selv de fritagede virksomheder angivet i Revisorloven § 31, stk. 8, skulle efterleve de 

resterende krav i EU-forordningen. Dette omhandler blandt andet kravene om revisors honorar, og 

dertilhørende begrænsninger, jf. artikel 4, stk. 3 i EU 537/2014. De forbudte revisionsydelser, som 

angivet i artikel 5, stk. 4 i EU 537/2014, må dog stadig ikke leveres til de fritagede virksomheder. 

De fritagede virksomheder skal ligeledes efterleve bestemmelserne om valg og indstilling af 

revisor, som er angivet i artikel 16 i EU forordningen. 

 

Der er ingen retningslinjer for hvilket organ, der skal sikre, at de ovenstående resterende krav 

angivet i EU 537/2014 bliver opfyldt, i de virksomheder hvor der er fritagelse for revisionsudvalg. 

Virksomheden må selv vurdere hvilket organ, der kan opfylde kravene bedst, men det vil være 

mest passende at det er bestyrelsen, der varetager opgaven. 

 

3.2.6 Revisionsudvalgets opgaver 

Revisionsudvalgets opgaver kan være varierende. Størrelsen af virksomheden, og ikke mindst type 

af virksomhed, er betydningsfuld. Dog er der opstillet nedenstående krav, der skal overholdes hos 

et revisionsudvalg, jf. Revisorloven § 31, stk. 3 

                                                 
132 Lovbekendtgørelse 2017-09-26 nr. 1140 
133 Erhvervsstyrelsen vejledning om revisionsudvalg, s. 10 
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3.2.6.1 Den lovpligtige revision rapporteres til det øverste ledelsesorgan 

Revisionsudvalget er en undergruppe til bestyrelsen og er derfor et ledelsesorgan, der forbereder 

et stykke arbejde, som bestyrelsen i sidste ende altid skal godkende. Bestyrelsen skal derfor 

underrettes af revisionsudvalget angående den lovpligtige revision og især regnskabsaflæggelsen. 

Dette er nu blevet et lovkrav. 

Det er bestyrelsen, der skal sørge for at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med 

lovgivningen, og ikke mindst andre krav såsom vedtægter eller aftaler gældende for virksomheden. 

Det er også bestyrelsen, der har ansvaret for at årsrapporten bliver udarbejdet rettidigt, og sendes 

til Erhvervsstyrelsen i henhold til gældende lovgivning, jf. Årsregnskabsloven § 8. 

 

Da bestyrelsen står med det største ansvar, er det vigtigt at rapporteringen fra revisionsudvalget 

sker løbende, hvis det indebærer stor risiko for virksomheden. Ikke mindst skal eventuelle 

problemstillinger rapporteres nøjagtigt og rettidigt, så bestyrelsen er oplyst om alt herom, og udfra 

dette kan handle forsvarligt og korrekt. Derfor er underretning af bestyrelsen meget vigtig, da de i 

nogle tilfælde skal kunne handle hurtigt. 

 

Revisionsudvalget bærer ikke på samme grad af ansvar som bestyrelsen, men har stadig nogle 

opgaver, som de er ansvarlige for udførelsen af. I de næste afsnit uddybes revisionsudvalgets 

opgaver. Det er dog et krav at revisionsudvalgets arbejde i forhold til nedenstående opgaver er en 

del af dagsordenen på bestyrelsesmøderne, samt at der her bliver givet en status om arbejdet 

siden sidste møde. 

 

Derudover skal revisors revisionsprotokollat også sendes til bestyrelsen. Dette gør revisor selv. 

Men har revisor kommenteret eventuelle handlinger til interne kontroller eller regnskabssystemet, 

skal revisionsudvalget sende deres kommentar til det ansvarlige ledelsesorgan samt hvilke 

ændringer de har indført, eller har tiltænkt at indføre for at imødekomme disse observationer134. 

 

3.2.6.2 Sikring af integriteten ift. regnskabsaflæggelsen 

Revisionsudvalget skal overvåge regnskabsaflæggelsen. Dette er i sig selv ikke en ny regel, men 

dét at revisionsudvalget skal komme med forslag til forbedringer af integriteten er nyt. For at kunne 

udføre denne opgave, kræver det, at revisionsudvalget har indsigt i hvad regnskabsaflæggelsen 

indebærer, og ikke mindst om der er særlige regler for revision for netop denne type virksomhed. 

 

Det er afgørende, at revisionsudvalget har kendskab til regnskabsaflæggelse og revision, men 

ligeså vigtigt at de har kendskab til virksomheden. Dette kendskab kommer gennem indsigt i den 

organisatoriske struktur, men også ved at have et overblik over ansvarsfordelingen på de 

forskellige ledelsesniveauer. Hertil er det revisionsudvalgets pligt at vurdere om denne 

ansvarsfordeling er optimal, eller om der findes en bedre løsning. Mener revisionsudvalget at den 

organisatoriske struktur og dertil hørende ansvarsfordeling kan effektiviseres, er det deres pligt at 

sende et forslag herom. 

 

                                                 
134 Erhvervsstyrelsen vejledning om revisionsudvalg, s. 15 
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Komiteen for god Selskabsledelse anbefaler at overvåge og rapportere følgende inden for 

regnskabsaflæggelsen, inden godkendelsen af årsrapporten eller anden finansiel rapportering135: 

1) Overvågning af regnskabsaflæggelsen 

2) Overvåge og vurdere at både finansielle rapporteringer og finansielle informationer udgivet 

og offentliggjort af virksomheden er korrekt 

3) Regnskabspraksis på de væsentligste områder, og om hvorledes dette er den mest 

hensigtsmæssige indregnings- og målingsmetode 

4) Rapportere væsentlige skøn til bestyrelsen, eventuelle ændringer hvis der skulle være det, 

derudover også baggrunden for skønnet og dokumentation dertilhørende. 

5) Risici og usikkerhed også ift. igangværende år og forventningerne hertil. 

6) Overvåge og rapportere angående transaktioner med nærtstående parter til bestyrelsen. 

7) Om hvorvidt der er tale om going concern forudsætningen for virksomheden.  

8) Rapportere om virksomhedens forventninger til fremtiden til bestyrelsen 

9) Rapportere til bestyrelsen om revisionsudvalgets aktiviteter i forbindelse med offentliggjort 

materiale, såsom del- og årsrapport og anden finansiel rapportering  

10) Rapportere om virksomhedens skattepolitik til bestyrelsen 

11) Rapportere til bestyrelsen om virksomhedens CSR, god selskabsledelse, interne kontroller 

og eventuelt andre lovpligtige informationer angivet i ledelsesberetningen. 

12) Overvåge overholdelse af andre finansielle regelsæt til bestyrelsen 

13) Vurdere om der er tilstrækkelig interne kontroller 

 

Heraf anbefaler Erhvervsstyrelsen dog at revisionsudvalget som minimum udfører punkt 3, 4, 5 og 

6. 

 

3.2.6.3 Effektiviteten af intern kontrol, interne revision og risikostyringen ift. 

regnskabsaflæggelsen 

Revisionsudvalget skal overvåge effektiviteten af de interne kontroller, den interne revision og 

risikostyringen i forhold til regnskabsaflæggelsen. Dette er ikke nyskabende, men det er nu fastsat 

at effektiviseringen skal ske i forhold til regnskabsaflæggelsen. 

 

Derudover er der krav om, at revisionsudvalget skal udføre sin opgave uden at krænke 

uafhængigheden. Der er ingen yderligere forklaring af, hvad dette betyder, men Erhvervsstyrelsen 

har tolket det på følgende måde: revisionsudvalget må ikke indgå i den interne kontrol på en sådan 

måde, at der kan være tvivl om, hvorvidt revisionsudvalget foretager en uafhængig overvågning af 

de interne kontroller i virksomheden. 

 

Revisionsudvalget skal overvåge den interne kontrol og risikostyringen ved at samarbejde med 

andre ledelsesorganer i virksomheden. For at få et overordnet billede, ses det oftest at 

revisionsudvalget forespørger den daglige ledelse og eventuelt den interne revision om hvor 

effektivt og hensigtsmæssigt, de interne kontroller og risikostyringssystemerne fungerer. I sidste 

ende udfører revisionsudvalget de ovenstående handlinger for at assistere bestyrelsens rolle136. 

 

                                                 
135 Komiteen for god Selskabsledelses vejledning om ledelsesudvalg, anbefaling 3.4.2 
136 Erhvervsstyrelsen vejledning om revisionsudvalg, s. 17 
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Som nævnt tidligere laver revisionsudvalget et forarbejde, som bestyrelsen skal godkende. Dette 

skyldes at det stadig er bestyrelsen, der skal påse at der er etableret de nødvendige procedurer for 

risikostyringen og den interne kontrol, jf. SEL § 115, nr. 2, og  SEL § 116, nr. 2 for tilsynsråd. 

Derudover skal bestyrelsen eller tilsynsrådet også påse at regnskabsaflæggelsen og bogføringen 

har fundet sted på en tilfredsstillende måde, jf. SEL § 115, nr. 1 og SEL 116, nr. 1. 

 

Sammen med denne lov, skal det bemærkes, at der også er krav til virksomheder som har 

værdipapirer optaget på et reguleret marked i et EU eller EØS-land. Her er det angivet at 

redegørelsen for virksomhedsledelse skal omfatte en definition af hovedpunkterne af 

virksomhedens interne kontroller og risikostyring i forhold til regnskabsaflæggelsen, jf. ÅRL § 107 

b, nr. 6. 

 

Komiteen for god Selskabsledelse har også lavet nogle anbefalinger, som revisionsudvalget kan 

bruge i forhold til interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsen: 

1) Der er et minimumskrav om at virksomhedens interne kontroller skal gennemgås og 

vurderes årligt Derudover anbefales det også at revisionsudvalget gennemgår ledelsens 

retningslinjer og politikker, samt at de foretager en overvågning af effektiviteten og 

hensigtsmæssigheden af kontrollerne, og om der eventuelt er nogle svagheder. 

 

2) Overvåge hvilke handlinger, der udføres ved eventuel henvendelse fra en 

Whistleblowerordning eller for at undgå besvigelser.  

 

3) Komme med forslag til, hvordan virksomheden kan korrigere mangler og svagheder i deres 

interne kontrol, for at forebygge eller identificere identificere besvigelser. 

 

4) Overvåge hovedpunkterne vedrørende virksomhedens interne kontrol- og 

risikostyringssystemer, som angives i ledelsesberetningen og eventuelt offentliggøres på 

virksomhedens hjemmeside. 

 

Revisor har også pligt til at informere bestyrelsen om væsentlige mangler i det interne 

kontrolsystem og regnskabssystem. Dette skal ske i form af notater i revisionsprotokollatet til 

bestyrelsen. Vælger bestyrelsen ikke at ændre på fundne fejl, vil revisionsudvalget vurdere dette 

med revisoren. 

 

3.2.6.4 Kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden 

Den lovpligtige revision af årsregnskabet skal overvåges, og idet der tages hensyn til resultatet af 

seneste kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden. 

 

Der er ikke præciseret hvilke overvågninger, der skal foretages i forbindelse med den lovpligtige 

revision, men i hovedtræk skal revisionsudvalget sikre at der er gennemført en uafhængig, 

kompetent og effektiv revision. Derudover skal revisionsudvalget i samarbejde med 

revisionsvirksomheden sikre, at der bliver aflagt en årsrapport af god kvalitet og høj grad af 

sikkerhed, uden væsentlige fejl og mangler. Derfor ses det at revisor og revisionsudvalget løbende 

har en dialog, og især væsentlige forhold skal drøftes i mellem dem. 
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Erhvervsstyrelsen laver årligt en rapport over kvalitetskontrol af store PIE revisionsvirksomheder, 

som vil være offentligt tilgængeligt. Den reviderede virksomhed skal tage hensyn til dette, da det 

ikke er revisors pligt at oplyse omkring disse rapporter. Dernæst er det op til revisionsudvalget om 

resultatet af disse oplysninger giver anledning til andre bemærkninger i forhold til den udførte 

lovpligtige revision.  

 

3.2.6.5 Revisors uafhængighed, og overholdelse af levering af andre ydelser 

Revisionsudvalget vurderer om revisor er uafhængig under forudsætning af Revisorloven §§ 24-

24c og EU-forordningen 537/2014, artikel 6, hvor  kravene til revision af virksomheder af interesse 

for offentligheden er defineret. Herunder skal det også undersøges om revisoren overholder 

begrænsningerne for levering af andre ydelser end revision. 

 

Revisor skal erklære sin uafhængighed, men revisionsudvalget skal også kontrollere om de er 

enige med revisor. Der er i EU-forordningen kommet tilføjelser til kravet om revisors 

uafhængighed, og revisionsudvalget skal derfor kontrollere de nedenstående punkter for at 

konkludere revisors uafhængighed; 

1) Honorarbegrænsningen på leveringen af ikke-revisionsydelser 

2) Honorarets andel af revisors samlede honorar 

3) Revisors levering af ikke-revisionsydelser. Revisionsudvalget udarbejder retningslinjer for, 

hvordan skatte- og vurderingsydelserne må udføres. 

 

Derudover har revisor også pligt til at følge nedenstående retningslinjer og dokumentere følgende: 

1) Revisor skal dokumentere, at uafhængighedskravet er opfyldt. Her skal der dokumenteres i 

revisionsprotokollatet for at revisionsfirmaet, -partnere, og andre -medarbejdere der har 

udført den lovpligtige revision er uafhængige. 

2) Regler om honorar i artikel 4 er overholdt 

3) Udførelsen af ikke-revisionsydelser iflg. artikel 5 er overholdt 

4) Revisionsopgavens varighed mht. rotationsprincippet iflg. artikel 17. 

 

Ifølge EU-forordningen artikel 5, stk. 4, skal revisionsudvalget også godkende udførelsen af tilladte 

ikke-revisionsydelser til moder- og dattervirksomheden. Dette er dog i uoverensstemmelse af 

normale Corporate Governance principper, og fortolkningen drøftes derfor stadig. Men den 

midlertidig fortolkning er, at revisionsudvalget skal vurdere revisors uafhængighed ved udførelse af 

ikke-revisionsydelserne, og om dette kan påvirke revisionen af den reviderede virksomhed. 

 

Hvis der er tvivl om revisors uafhængighed, skal dette drøftes mellem revisor og revisionsudvalg. 

Revisor kan udføre opgaver som indebærer en trussel mod uafhængigheden, hvis 

sikkerhedsforanstaltninger kan nedbringe truslen til et acceptabelt lavt niveau, og dette 

dokumenteres. 
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3.2.6.6 Revisionsudvalgets procedure for udvælgelse af revisionsfirmaet 

Det er revisionsudvalget, der indstiller revisor til valg på generalforsamlingen. Til denne procedure 

er der nedenstående krav, som skal overholdes. Disse specifikke krav til revision af virksomheder 

af interesse for offentligheden er oplistet i EU-forordningen, artikel 16. 

 

3.2.6.6.1 Valg af revisionsfirma indstillet til bestyrelsen  

Revisionsudvalget skal følge nedenstående procedure, når der skal vælges en revisor eller 

revisionsvirksomhed til at aflægge den lovpligtige revision: 

1) Der kan være tale om et genvalg af revisor eller revisionsvirksomhed, jf. EU 537/2014 jf. 

artikel 17, stk. 1 og 2.  Hvis revisionsudvalget er blevet enige om en forlængelse af 

nuværende revisor eller revisionsvirksomhed, skal udvalget gennemgå en overvågning af 

resultaterne af revisionsvirksomheden og kontrollere revisors og revisionsvirksomhedens 

uafhængighed. 

 

2) Den anden mulighed kan være en ny revisor eller revisionsvirksomhed i udbud. Hvis der er 

tale om et nyt udbud, skal dette altid indstilles til bestyrelsen. Revisionsudvalget skal 

minimum fremlægge to valgmuligheder til bestyrelse, hvoraf revisionsudvalget selv angiver 

sit ønske for kun én af revisionsvirksomhederne, og begrunder netop dette valg over for 

bestyrelsen.  

 

Derudover skal revisionsudvalget påvise at deres valg ikke er truffet grundet påvirkning fra 

tredjepart, eller indgået lignende aftaler. 

 

3.2.6.6.2 Udvælgelse af revisionsfirmaet 

I EU-forordningen nævnes, at revisionsudvalget skal gennemføre en udvælgelsesproces ved 

forlængelse af revisionsopgaven ud over en period på 10 år. Førhen var det op til de enkelte 

revisionsudvalg, hvordan de ville udvælge deres revisorer eller revisionsvirksomheder, men der er 

nu fastsat fælles kriterier for udvælgelsesprocessen i EU-forordningen. De fælles kriterier er 

opstillet herunder: 

1) Hvilken som helst vilkårlig revisionsvirksomhed er velkommen til at afgive et bud, dog ikke 

hvis der er tale om tvungen firmarotation, eller hvis revisionsfirmaets honorar ville 

overskride 15%-begrænsningen på honorar modtaget fra en enkelt PIE-klient. 

 

2) For at skabe klarhed over den reviderede virksomheds ønsker til udførelsen af den 

lovpligtige revision, skal de lave et udbudsmateriale. Hertil er der yderligere krav om, at der 

skal være gennemsigtighed samt at kravene ikke må være diskriminerende.  

 

3) Den reviderede virksomhed kan fastlægge udvælgelsesproceduren, og kan derved 

forhandle direkte med interesserede bydende. 

 

4) I udbudsmaterialet skal indgå de lovmæssige krav til eventuelle ønskede 

kvalitetsstandarder, revisionsfirmaet skal overholde. 
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5) Den reviderede virksomhed skal konkludere på de tilbud, de har fået af de forskellige 

virksomheder. Disse konklusioner skal godkendes af revisionsudvalget og offentliggøres. 

De skal derefter holdes op imod udbuds kravene opstillet i punkt 2. 

 

6) Hvis Erhvervsstyrelsen anmoder om dokumentation vedrørende udvælgelsesprocessen, 

skal det kunne bevises, at det er sket på en rimelig måde. Der er ikke angivet hvilken slags 

dokumentation der er tale om, men blot at det skal kunne forevises hvordan beslutningen er 

truffet, og hvilke tanker der lå bag indstillingen. Erhvervsstyrelsen foreslår fx mødereferater, 

notater, rapporter mv. 

   

3.2.6.6.3 Bestyrelsens forslag ved generalforsamlingen  

Som nævnt tidligere er det revisionsudvalget, som fremlægger deres præferencer for 

revisionsfirma, men bestyrelsen kan også foreslå revisor eller revisionsvirksomheder på 

generalforsamlingen. Her kan bestyrelsen argumentere for sit valg, hvis det afviger fra 

revisionsudvalgets forslag. Dog skal det bemærkes at bestyrelsen skal vælge ud fra de 

revisionsfirmaer, som har været igennem udvælgelsesprocessen, og at der ikke kan tages andre 

revisionsfirmaer i betragtning end dem. 

3.2.6.6.4 Begrænsninger i valg af revisionsfirma 

Der må på ingen måder forekomme begrænsninger for valget af revisionsvirksomhed eller revisor. 

Der må altså ikke foreligge aftaler, som tvinger den reviderede virksomhed til at vælge en bestemt 

revisionsvirksomhed, i form af trusler eller lignende. Hvis dette er tilfældet, skal det omgående 

anmeldes til de kompetente myndigheder. 

 

3.2.6.6.5 Kommunikation mellem revisor og revisionsudvalg gennem revisionsprotokollat 

Der er kommet strengere regler i forhold til EU forordningen 537/2014 betragtning 14, mht. 

hvordan der skal kommunikeres mellem revisor og revisionsudvalget. For at styrke den 

regelmæssige kommunikation imellem dem, er det blevet et krav at der bliver skrevet et mere 

udførligt revisionsprotokollat. 

 

Det skal noteres at revisionsprotokollatet senest skal være tilgængelig for revisionsudvalget 

samtidig med revisionspåtegningen. Derudover skal revisionsprotokollatet også være tilgængelig 

for virksomhedens bestyrelse eller tilsynsorgan, jf. Revisorloven § 20. 

 

De ovennævnte revisionsprotokollater skal kunne tilgås af både kompetente myndigheder, men 

også af tredjeparter, hvis dette efterspørges, og er fastsat i nationalret. I Danmark kan 

Erhvervsstyrelsen ved mistanke om, at den reviderede virksomhed ikke har overholdt reglerne for 

revision, bede revisor eller revisionsvirksomheden om at udlevere arbejdspapirer, 

revisionsprotokollater og andre lignende dokumenter, jf. Revisorloven § 38. Ligeledes kan 

Erhvervsstyrelsen også tage kontakt til revisor eller revisionsvirksomheden angående den udførte 

lovpligtige revision, hvis der er tvivl omkring lovovertrædelser eller lignende. Dette er gældende 

hvis den reviderede virksomhed er en virksomhed af interesse for offentligheden, jf. Revisorloven § 

38, stk. 2. 
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Nægtes det at udlevere det efterspurgte materiale, såsom revisionsprotokollat eller andre lignende 

arbejdspapirer til den kompetente myndighed, kan der pålægges tvangsbøder til de ansvarlige, 

som kan være bestyrelsen, direktionen, det øverste ledelsesorgan eller revisionsudvalget, og også 

revisor, Revisorloven § 42. 

 

EU-forordningen indeholder følgende minimumskrav til, hvad det skriftlige revisionsprotokollatet 

skal indeholde, jf. artikel 11, stk. 2. 

 

a) en uafhængighedserklæring, jf. artikel 6, stk. 2, litra a 

 

b) Der skal angives navne på alle ledende revisionspartner, som har været en del af den 

lovpligtige revisionsopgave 

 

c) Hvis der i forbindelse med revisionen, har været anvendt ekstern eksperthjælp, eller hvis 

grundet trusler for uafhængigheden, at der har været en anden revisor på opgaven, skal de 

personer også opstilles i revisionsprotokollatet og ikke mindst dokumentere at de har været 

uafhængige. 

 

d) De afholdte møder mellem revisor og revisionsudvalget eller lignende ledelsesorgan, skal 

noteres. Der skal indgå informationer om hvor ofte møderne blev holdt, arten og omfanget, 

og også datoerne herfor. 

 

e) tidsplanen og omfanget af den udførte lovpligtige revision 

 

f) Hvis der er flere revisorer eller revisionsvirksomheder, skal deres opgavefordeling noteres. 

 

g) Angive hvilken metode der er anvendt, og også angive hvorvidt balanceposterne er 

kontrolleret direkte eller baseret på systemrevision, og hvilke poster der er omhandlet den 

ene eller anden kontrol, og sammenligne disse tal med sidste års tal og fordelinger. 

 

h) Angive det kvantitative væsentlighedsniveau, som er brugt ved udførelse af revisionen, og 

om nødvendigt også de kvalitative indvirkninger der har været for udregningen af 

væsentlighedsniveauet. 

 

i) Skøn medtaget i den lovpligtige revision skal forklares, samt om disse skøn udgør en 

usikkerhed i forbindelse med om den reviderede virksomhed kan fortsætte driften eller er 

en going concern. Derudover også om hvor stor en risiko der er ved beregningerne af 

dette. Og gerne vedlægge garantier, støtteerklæringer, støtteforanstaltninger eller lignende 

dokumentation, som er opnået ved vurdering om den reviderede virksomhed er going 

concern eller ej. 

 

j) De væsentlige mangler i virksomhedens interne kontrolsystem og/eller regnskabssystem 

skal rapporteres. Heraf skal det noteres i revisionsprotokollatet hvilke væsentlige mangler, 

ledelsen har afhjulpet. 
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k) Hvis der under revisionen er fundet væsentlige fejl i forhold til overholdelse af love, 

vedtægter eller lignende, som kan være af betydning for revisionsudvalgets udførelse af 

deres arbejde, skal dette rapporteres. 

 

l) Det skal vurderes og rapporteres om, hvorvidt de benyttede vurderingsmetoder er optimale 

på de forskellige regnskabsposter, og i så fald hvilken betydning det ville have ved ændring 

af metoderne. 

 

m) Ved revision af konsoliderede regnskaber, skal det begrundes hvordan man er kommet 

frem til dette. Ved ikke-konsoliderede virksomheder skal de benyttede eksklusionskriterier 

angives, og om hvorvidt kriterierne er opfyldt for den finansielle rapporteringsramme. 

 

n) Hvis der er udført opgaver med hensyn til lovpligtig revision af konsoliderede regnskaber af 

medlemmer, som ikke er af samme netværk som den revisor, der har udført revisionen af 

de konsoliderede regnskaber, skal det vurderes om disse opgaver skal identificeres. 

 

o) Det skal anføres, om alle efterspørgsler efter forklaringer og dokumenter er modtaget af 

den reviderede virksomhed 

 

p) Rapporter om: 

i) samtlige væsentlige vanskeligheder opstået under den løbende revision 

ii) samtlige væsentlige forhold som er drøftet med ledelsen, og 

iii) andre forhold, som revisoren har vurderet væsentlige for regnskabsaflæggelsen. 

Medlemsstaterne kan indføre yderligere krav end ovenstående, til hvad der skal kommunikeres 

mellem revisionsudvalg og revisor. 

 

Der kan ved valg af to revisorer opstå uenigheder mellem revisorerne omkring fx  

regnskabsaflæggelsen, revisionsprocedure eller andet angående den lovpligtige revision. I så fald 

skal disse uoverensstemmelser noteres i revisionsprotokollatet, som senere drøftes med 

revisionsudvalget, jf. EU-forordningen artikel 11, stk. 3. 

 

Revisionsprotokollatet skal underskrives af samtlige revisorer, som har udført den lovpligtige 

revision, på vegne af revisionsvirksomheden. Derudover skal revisionsprotokollatet dateres og 

underskrives, jf. EU-forordningen artikel 11, stk. 4. 

 

3.2.6.6.6 Forlængelse af revisionsopgavens varighed 

Der er angivet et maksimum for, hvor længe en revisionsvirksomhed må være på en 

revisionsopgave. Iflg. artikel 17, stk. 1 og stk. 2, må en revisionsvirksomhed der udfører lovpligtig 

revision af en virksomhed af interesse for offentligheden minimum være på en opgave i 1 år og 

maksimalt 10 år. Ved forlængelse af 10 års aftalen, skal opgaven i udbud. 

3.2.7 Hvem der overvåger revisionsudvalgets arbejde 

EU-forordningen anfører, at der skal være en kompetent myndighed i landet, som fører tilsyn med 

revisionsudvalget. I Danmark er det Finansstyrelsen, der tager varetager opgaver vedrørende 
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kreditinstitutter og forsikringsvirksomheder, og Erhvervsstyrelsen til opgaver vedrørende andre 

virksomheder af interesse for offentligheden. 

 

Tilsynsmyndigheden skal sørge for at revisorer, revisionsvirksomheder, de reviderede 

virksomheder, ledelsesorganer, herunder også revisionsudvalg, overholder retningslinjerne for 

udførelsen af den lovpligtige revision for virksomheder af interesse for offentligheden. 

Retningslinjer, love og regler er blandt andet beskrevet i EU-forordningen, Rådets direktiv 

2006/43/EF og dets ændringer i direktiv 2014/56/EU samt Revisorloven, og det er dette grundlag, 

Erhvervsstyrelsen skal manøvrere ud fra, jf. Revisorloven § 37. 

 

Tilsynsmyndigheden påbegynder en undersøgelse, hvis de mistænker at en af nedenstående 

personer vil overtræde reglerne: 

1) Revisor 

2) Revisionsvirksomheden 

3) Et eller flere af medlemmerne af det øverste ledelsesorgan 

4) Et eller flere af medlemmerne af revisionsudvalget 

 

Styrelsen vil foretage undersøgelser ved mistanke om fejl, korrigere eventuelt fundne fejl, og 

vurdere om denne kan forhindres. Risiko for overtrædelser kan være en observation styrelsen selv 

har fundet, ved evt. kvalitetskontrol foretaget af dem selv, jf. Revisorloven § 37, stk. 3. 

Tilsynsmyndighederne vil derfor have mulighed for at tilgå de nødvendige oplysninger, for at kunne 

vurdere ovenstående. 

 

Tilsynsmyndigheden skal vurdere i hvilken grad, overtrædelsen har fundet sted. Hertil kan 

tilsynsmyndigheden foretage følgende: 

1) Give en advarsel 

2) Give ordre om at overtrædelsen skal ophøre 

3) Indbringe de pågældende for revisornævnet. 

 

Erhvervsstyrelsen skal ved henvendelse af en kompetent udenlandsk myndighed angående 

overtrædelser, iværksætte og udføre en undersøgelse. Ligeledes kan Erhvervsstyrelsen blive 

anmodet om informationer til udenlandske undersøgelser, hvor de også skal kunne stille de 

efterspurgte informationer til rådighed. 

 

3.2.7.1 Hvad der sker ved overtrædelse af kravene til revisionsudvalgets opgaver 

Revisionsudvalgets medlemmer og de reviderede virksomheder kan nu indbringes og sanktioneres 

ved Revisornævnet. Indbringelsen kan ske, hvis revisornævnet vurderer, at reglerne i EU-

forordningen, Revisorloven, Selskabsloven eller regler, der implementerer revisordirektivet, 

overtrædes. 

 

Revisornævnet har følgende sanktionsmuligheder: 

1) Advarsel 

2) Maksimal bøde på 300.000 kr, jf. Revisorloven §44b stk. 1 

3) Ved grov eller gentagne forsømmelse af pligter, kan vedkommende forbydes at være 

medlem af flg. selskabsorganer i op til 3 år, jf. Revisorloven § 44b stk. 2 
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a) Øverste ledelsesorgan 

b) direktionen 

c) revisionsudvalget. 

 

Disse sanktionsmuligheder kan komme i spil, hvis revisionsudvalget ikke lever op til deres ansvar, 

fx ift. at overvåge og kontrollere revisors uafhængighed.   
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4.0 Empiri 

4.1 Baggrund for at interviewe deltagerne 

 

Vi har fokuseret på at samle en interview gruppe, som bestod af revisorer fra de fire store 

revisionsvirksomheder, og medlemmer fra revisionsudvalg i danske virksomheder af særlig 

interesse for offentligheden. 

 

4.1.1 Krav til deltagerne fra revisionsvirksomhederne 

Da de fire store revisionshuse udfører næsten alle PIE-revisioner i Danmark, valgte vi at bygge 

vores empiriske analyse op omkring interview med mindst ét medlem fra hvert af de 4 store 

revisionshuse. Vi foretrak umiddelbart at interviewe revisorer, som havde med revision af 

virksomheder af interesse for offentligheden at gøre, og som dermed kunne have kontakt med 

virksomhedernes revisionsudvalg. Det betragtes dog også som en fordel at interviewe personer 

med speciale i uafhængighed. 

 

De interviewede revisorer opfyldte ovenstående forventninger, og vi er tilfredse med den 

interviewgruppe, der blev en del af vores empiriske analyse. Det var dog ikke alle de deltagende 

revisorer, som deltog i møderne med revisionsudvalget. Såfrem de ikke deltog i møderne, 

producerede de arbejdspapirerne til dem, og blev underrettet om mødernes dagsorden. 

 

4.1.2 Krav til deltagerne fra virksomhederne 

Da forordningen påvirker PIEs, var det selvfølgelig et krav, at deltagerne skulle være PIEs. Vi 

havde yderlige et ønske om at sammensætte gruppen, så vi fik et bredt udsnit af virksomheder, 

både ift. branche og størrelse. 

Vi søgte derfor at efter deltagere fra både small cap, mid cap og large cap. Derudover var det også 

et krav at de havde etableret et revisionsudvalg, da det hovedsageligt var den problemstilling, vi 

søgte svar på fra denne gruppe. 

 

Det lykkedes desværre ikke at få den spredning i de interviewede, som vi havde håbet. Der er 

derfor ingen repræsentanter fra mid cap-segmentet, og kun én finansiel virksomhed i blandt disse 

PIEs. 

 

Såfremt medlemmer af revisionsudvalget ikke ønskede at stille op til interview, stillede vi 

udelukkende krav til, at de havde en relevant baggrund til at besvare vores spørgsmål. 

De interviewede håndterer revisionsudvalgets problematikker, fx i form af at være sekretariat til 

udvalget. Ingen af vores deltagere sidder i revisionsudvalget, men de sidder i den interne 

revisionsafdeling, sekretariatet, compliance og en enkelt, der er CFO. 
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4.2 Information om deltagerne  

4.2.1 Deltagerne fra revisionsvirksomhederne 

Carsten Høj Hansen (Herefter CHH) 

● Deloitte. 

● Statsautoriseret revisor 

● Independence partner 

● Område: Uafhængighed 

● I revisionsbranchen siden 1984 

 

 

Daniel Sitch (Herefter DS) 

● EY 

● Manager 

● Område: PIEs 

● I revisionsbranchen siden 2009 

 

 

Lau Bent Baun (Herefter LBB) 

● KPMG 

● Statsautoriseret revisor 

● FSR 

● I revisionsbranchen siden 1992 

 

 

Martin Schmidt (Herefter MS) 

● PwC 

● Statsautoriseret revisor 

● Senior Manager 

● Område: PIEs 

● I revisionsbranchen siden 2008 
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4.2.2 Deltagerne fra virksomheder 

Novo Nordisk 

● Large cap  

● Noteret på NY Stock Exchange i 2004 

● Mange udenlandske investorer 

● Etableret revisionsudvalg i 2004 pga. SOX-krav 

  Deltager: 

● Jimi Kehlet (Herefter kaldet JK) 

● Head of Audit Committee Secretariat 

● I finansbranchen siden 2008 

 

Pandora 

● Large cap 

● Børsnoteret i 2010 

● Nyetableret/eksplosiv vækst 

● Etablerede revisionsudvalg i 2010 

Deltager: 

● Mads Hee Raun (Herefter kaldet MHR) 

● Director, Head of global GRC at PANDORA 

● Statsautoriseret revisor 

● I finansbranchen siden 1998 

 

Tryg 

● Large cap 

● Børsnoteret i 1996 

● Finansiel virksomhed 

● Etablerede revisionsudvalg i 2006 

  Deltager: 

● Jens Galsgaard (Herefter JG) 

● Audit Chief 

● I finansbranchen siden 2005 

 

Flügger 

● Small cap 

● Børsnoteret i 1983 

● Etablerede revisionsudvalg i 2017 

Deltager: 

● Keld Sørensen (Herefter KS) 

● CFO 

● I finansbranchen siden 1985 

 

 

Blanding af små og store PIEs giver forskellig størrelse og sammensætning af revisionsudvalg. 
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5.0 Analyse 

5.1 Sikring af uafhængighed  

5.1.1 Generel uafhængighed 

For at en virksomhed kan være interessant for en mulig køber, aktionær, eller anden form for 

regnskabsbruger, skal en person uden interesse i virksomheden kunne udtale sig om denne - altså 

skal erklæringen komme fra en person, som er uafhængig. Uafhængighed ved udførelse af den 

lovpligtige revision er uomtvisteligt nødvendig, da revisors arbejder er værdiløst uden 

uafhængighed, forid det vil skabe tvivl hos eventuelle regnskabsbrugere.  

 

“Hvis du går ned til slagteren, og køber en bøf, og spørger om hans bøf, den er god - hvad tror du 

så han svarer? ‘Den er god’, og du kan ikke forvente andet. Men hvis det skal være helt rigtig 

skulle man tage fat i en anden en som ikke fik noget af slagteren, som ikke fik en en bøf i gevinst, 

og som gik ind og smagte den, og lavede en deklaration på den, og skrev hvor god den egentligt 

er.”137 

 

Sådan svarede CHH fra Deloitte på spørgsmålet om, hvorfor revisor skal være uafhængig, hvilket 

giver en god beskrivelse af, hvad uafhængighed i dette tilfælde betyder for slagterens kunder. 

 

Uafhængighed kan også opfattes forskelligt. Der er “independent in mind”, som betyder at revisor 

er i stand til at udtrykke sin objektive konklusion om forholdene, og “independent in appearance”, 

hvor en velinformeret tredjemand vil anse revisor som værende uafhængig. Her er det meget 

vigtigt, at revisor kan skelne mellem, at hvad tredjemand forventer af ham, ikke nødvendigvis er 

den samme opfattelse som han selv har. Dette er CHH fra Deloitte også enig i, og yderligere 

kommenterede han at det er sådan de fleste revisorer begår fejl, og i værste tilfælde ender i 

revisornævnet138, fordi de mener at de er og fremstår som værende uafhængige, men det vurderes 

at tredjemand ville opfatte det anderledes. 

 

Derfor er revisors uafhængig en vigtig del af hans virke, både ift. hvordan han selv vurderer denne, 

og hvordan omverdenen i den givne situation ville vurdere den. I værste tilfælde kan der ske 

misforståelser, overseelser eller fejlvurderinger, som kan resultere i omfangsrige sanktioner eller 

anklager fra revisornævnet, som kunne have været forhindret.  

 

EU så derfor årsag til at håndtere denne uafhængighedsproblematik, ved at indføre yderligere 

regulering til de i forvejen eksisterende regler, og tilføje nye retningslinjer på områder, hvor de 

mente, der manglede opmærksomhed. Dette skulle skabe en fælles forståelse for uafhængighed i 

EU, men samtidig give mulighed for, at medlemsstaterne på enkelte områder skulle kunne tilpasse 

kravene efter eget behov. 

                                                 
137 Interview med Carsten Høj Hansen, Deloitte, 16.04.2018, 00:34, Bilag 1. 
138 Interview med Lau Bent Baun, KPMG 12.04.2018, 01:25, Bilag 3. 
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5.1.2. Trusler mod uafhængighed 

Ordet “uafhængighed” har forskellige definitioner, derfor kan truslerne også finde sted i forskellige 

variationer. Mange trusler kan dog forebygges eller sikres, hvis der kan foretages passende 

sikkerhedsforanstaltninger. 

 

I empirien kom de otte deltagere i gruppen med fem meget forskellige svar på spørgsmålet “Hvad 

oplever I som den største trussel mod jeres uafhængighed?”. Herunder ses en oversigt over, 

hvordan svarene fordelte sig. 

 

 

Virksomheder EU- 
forordnings 

NAS 

Fastsættel
se af skøn 

Revisors 
honorar 

“Indepen- 
dence in mind” og 
“in appearence” 

Partner- 
rotation 

Deloitte X     

EY  X    

Flügger   X   

KPMG X   X  

Novo Nordisk   X   

Pandora   X X X 

PwC   X   

Tryg   X   

Tabel 5.1.2. “Hvad oplever I som den største trussel mod jeres uafhængighed?” 

 

Der var enighed mellem de to deltagere fra hhv. KPMG og Deloitte, som mente at bestemmelserne 

i EU-forordningen var én af de største trusler mod deres uafhængighed. De udtalte, at optionen 

med non-audit-services har gjort det svært at vurdere hvornår man krænker uafhængigheden, da 

de er implementeret forskelligt i EU’s medlemslande. Derudover gøres det ikke lettere ved, at der i 

implementeringsfasen stadig er uvished omkring enkelte områder. Om dette kunne CHH fra 

Deloitte berette følgende: 

 

“Hvis man kigger på uafhængigheden i forbindelse med, at vi skal være uafhængige af vores 

kunder i forhold til non-audit-services og sådan nogle ting, så bliver det sværere og sværere, fordi 

reglerne bliver strammere og strammere, og det bliver vanskeligere og vanskeligere for den 

enkelte at finde ud af om man er uafhængighed eller ej. Fordi tingene griber sig ind og reglerne 

bliver mere og mere komplicerede.”139 

 

 

                                                 
139 Interview med Carsten Høj Hansen, Deloitte, 16.04.2018, 05:57, Bilag 1 



 

Side 53 af 178 

Daniel Sitch fra EY overvejede grundigt, hvor han følte, at han havde erfaret en stor trussel mod 

sin uafhængighed, og udtalte følgende: 

 

“… Revision af skøn vil jeg sige. For det er meget svært, når vi er enige eller uenige i ledelsens 

skøn. Fordi det er et skøn, og der er ikke noget eksakt svar på det. Og nogle gange så siger de jo 

at der er nogle nye regnskabsregler vi skal have hjælp til, og hvordan tolker vi det og sådan noget. 

Der skal man være sikker på man ikke kommer til at hjælpe dem med at lave skønnene. Så vi ikke 

influerer på deres skøn, men at de selv foretager dem, og vi så bagefter objektiv prøver at tage 

stilling til det.”140.  

 

DS fra EYs mener altså at den største trussel findes i form af blandt andet egenkontroltrusler. 

Dette er et dilemma, som revisor ofte møder i sit virke, men med de rette 

sikkerhedsforanstaltninger, kan revisor stadig sikre sin uafhængighed. Dette kunne fx være ved at 

skrive et dokument, som beskriver foranstaltningerne nøje. Bestyrelsen kan evt. også være med til 

at sikre at dokumentet har medtaget alle de mulige overtrædelser eller krænkelser af 

uafhængigheden, og sikre at de er enige i de foranstaltninger, der i denne forbindelse indføres.  

 

Men DS fra EYs eksempel indeholder også en risiko for, at der kan forekomme uenigheder mellem 

revisors skøn og det skøn, bestyrelsen er nået frem til. Dette kunne skyldes forskelle 

fremgangsmetoder, og her er det vigtigt, at både revisor og bestyrelsen kommer frem til en løsning, 

der ikke kan vække tvivl om revisors uafhængighed udadtil. 

 

MHR fra Pandora og LBB fra KPMG mente dog at den største trussel er forskellen mellem 

“independence in mind” og “independence in appearance”. Begge er yderligere enige i at der skal 

forventningsafstemmes mellem hvad der forventes af revisor, og hvad der rent faktisk bliver 

leveret. MHR fra Pandora uddyber yderligere ved at give et eksempel på, at hvis revisor ikke har 

forståelse for, hvor omfangsrig den reviderede virksomhed er, kan der forekomme fejl. Han udtaler 

således:  

 

“Det kræver indblik, det kræver et stort detailkendskab til virksomheden på mange planer, både for 

vores virksomhed, men også for vores datterselskaber og hvordan vores processer fungerer, alle 

de der forskellige ting, for at de kan gøre det effektivt og ordentligt. De er nødt til at sætte sig ind i 

vores virksomhed, for at kunne revidere den, og det tager lang tid, så det vil være en rigtig ærgerlig 

ting, hvis det skulle vise sig, at der bliver lavet en eller anden form for handling, service eller 

ydelse, som rent faktisk kan stille spørgsmålstegn ved, om de virkelig er uafhængige.”141  

 

Der er her tale om de sortlistede ydelser, som værner mod advokerings- eller egenkontroltrusler. 

MHR fra Pandora nævner, at det ikke ville være i virksomhedens interesse at der sås tvivl om, 

hvorvidt revisor er uafhængig eller ej. Og det ville være ærgerligt, hvis det var det budskab, 

Pandora sendte ud, pga. revisors manglende forretningsforståelse. 

 

Men som det kan fremgår af tabel 5.1.2, ser halvdelen af fokusgruppen revisors honorar som den 

største trussel for revisors uafhængighed. Der var dog forskellige grunde for, hvorfor de anså 

                                                 
140 Interview med Daniel Sitch, EY, 25.04.2018, 05:05, Bilag 2 
141 Interview med Mads Hee Raun, Pandora, 20.04.2018, 05:00, Bilag 7 
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honoraret for at være den største trussel. KS fra Flügger mente, at det var fordi, revisoren også 

driver en forretning, og idet revisors honorar betales af virksomheden, selvom det er meningen, at 

revisor skal være uafhængig af denne. MS fra PwC og JG fra Tryg var også meget enige i KS fra 

Flüggers holdning. 

 

JK fra Novo Nordisk valgte dog at tolke honorar-problemstillingen i en anden retning. Han mener, 

at den største uafhængighedsproblematik, er når revisionshusene bliver afhængige af honoraret, 

de modtager fra en enkelt virksomhed. JK frygter altså egeninteressen fra revisionshusenes side. 

Han mener at honoraraftaler kan være store, når der er tale om større virksomheder som fx Novo 

Nordisk. Det har Novo Nordisk fokus på, udtaler han. Dernæst ser han bestemt også 

partnerrotationen som en meget vigtig handling i forhold til revision, så der ikke bliver et “personligt 

forhold” i mellem revisor og virksomheden. Altså nævnes familiaritetstruslen her, og den tidligere 

diskuterede “independence in appearence” - altså hvordan en velinformeret tredjemand ville 

opfatte det ovenstående forhold.  

 

Det fremgår, at der er stor forskel på, hvad både revisorer og de reviderede virksomheder, ser som 

værende en stor trussel mod uafhængigheden. Dog er de enige om, at dette er en vigtig del af 

revisionen, det skal være på plads og der skal ikke være tvivl omkring revisors uafhængighed. 

Både for at virksomheden fremstår som ønsket for omverdenen, og for at revisors arbejde kan 

tilføre regnskabet yderligere værdi. 

 

De forskellige svar kan til dels skyldes de enkelte personers erhvervserfaring, deres 

arbejdsområde og ikke mindst de problemstillinger de har mødt i forbindelse med 

uafhængighedsproblematikken selv.  

 

5.1.3. Procedure for sikring af uafhængigheden 

Sikring af uafhængighed er en todelt arbejdsbyrde. Revisor skal sikre sin uafhængighed ift. den 

reviderede virksomhed, men virksomheden skal også etablere sikkerhedsforanstaltninger, så de 

ikke stoler blindt på revisors vurdering. Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, og ved 

erklæringsopgaver med sikkerhed, skriver revisorerne under på, at de er uafhængige, jf. 

Erklæringsbekendtgørelsen § 1, stk. 1. Derudover er det påkrævet ved lov, at revisor skal erklære 

sin uafhængighed mindst én gang årligt, jf. EU-forordningen 537/2014 betragtning (10). 

 

5.1.3.1 Revisorernes procedurer 

I interviewene udtalte samtlige revisionshuse sig om, at sikringen af deres uafhængighed finder 

sted, ved hjælp af vurderingssystemer, de har etableret. Systemet er både sat op til at vurdere 

revisors uafhængighed i forhold til opgaven og i forhold til den virksomhed, der skal revideres. 

Revisor skal selv besvare spørgsmål, det kunne fx være angående hans interesser i 

virksomheden, eller virksomhedens datterselskab eller lign. LBB fra KPMG udtalte sig således:  

 

“I KPMG har vi Sentinel, som vi har haft i rigtigt mange år, som gør at hvis jeg er revisor for en 

børsnoteret virksomhed her i KPMG, så har jeg et system, der gør, at ligegyldigt hvem, i hvilket 
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som helst sted i verden, der tænker på at lave hvilken som helst ydelse for denne her virksomhed 

eller dens datterselskab, så kommer der en approvalprocess op igennem, hvor jeg så skal 

godkende, eller nogle delegerede, jeg har, skal godkende at de må lave det. Så ingen kan røre sig 

ud af stedet i KPMG, og det er det samme de andre steder, uden at vi ved det og kan tage bestik 

af det.”142  

 

Ved konflikter i forbindelse med uafhængigheden, går vurderingsblanketten til den nærmeste 

ledelse, som skal indføre passende sikkerhedsforanstaltninger, for at sikre og godkende at revisor 

er uafhængig. Ved fx relationstvivl kunne vurderingsrapporten gå til risk management, som skal 

foretage de nødvendige undersøgelser for at afklare revisors uafhængighed143. DS udtalte sig om 

at de i EY har undervisning om uafhængighed årligt, og at der generelt bliver brugt en del energi 

på det.  

 

Både DS fra EY og LBB fra KPMG udtalte sig om, at deres systemer deler information med deres 

netværksfirmaer i andre lande, så der ikke kan forekomme uafhængighedskonflikter på 

verdensplan. Der kunne fx opstå konflikter i forbindelse med interesse hos datterselskaber i et 

andet land, som man ikke er blevet gjort opmærksom på i Danmark, hvilket deres systemer ville 

opfange. De ville dernæst oplyse de rette ledelsesfunktioner herom, så problemet opklares før der 

forekommer en uafhængigheds krænkelse i det ene eller andet land. 

 

5.1.3.2 Virksomhedernes procedurer 

Ved den empiriske undersøgelse var samtlige af vores virksomheder enige om, at eftersom de 

benytter et af de fire store revisionshuse til revision af deres regnskaber, forventer de at 

revisionsfirmaet selv oretager de nødvendige undersøgelser om uafhængigheden, både nationalt 

og internationalt. KS fra Flügger udtaler:  

 

“...Men igen, der er altså den selvkontrol i hele systemet nede i PwC, og hos alle de store 

revisorer, de har selv et kontrolsystem, som gør at de ikke vil anklages for, at være uafhængige. 

For der er så meget på spil for den enkelte revisor, og revisionshus”144.  

 

Denne holdning har været gennemgående hos virksomhederne, der har deltaget i den empiriske 

undersøgelse. De mener, at der er så høje krav til revisors og revisionsvirksomheds 

uafhængighed, at det forventes at deres kontroller ville kunne identificere eventuelle trusler mod 

denne. Der står for meget for spil for de enkelte revisionshuse, og derfor ved virksomhederne, at 

der er stærke sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med uafhængighed.  

 

JK fra Novo Nordisk siger, at de stoler på revisionshusets egenvurdering, dog med en professionel 

skepsis. MHR fra Pandora er enig med JK fra Novo Nordisk, men tilføjer også at han synes at det 

er en form for samspil mellem revisor og virksomheden. I forbindelse med 

uafhængighedsvurderingen, har Pandora været nødsaget til at efterprøve, validere og monitorere 

uafhængigheden, hvilke kan ske i form for af interne kontroller. Disse kontroller har været 

                                                 
142 Interview med Lau Bent Baun, KPMG, 12.04.2018, 09:04, Bilag 3 
143 Interview med Daniel Sitch, EY, 25.04.2018, 10:15, Bilag 2 
144 Interview med Keld Sørensen, Flügger, 25.04.2018, 23:43, Bilag 5 
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diskuteret med revisor, og derfor føler han at de hjælpes ad med at forstå og vurdere 

uafhængighedsprincipperne, og/eller hjælpes ad med at lave sikkerhedsforanstaltninger til at 

modvirke trusler.  

 

Ingen af de reviderede virksomheder synes at de har haft behov for yderligere regulering af 

uafhængigheddskravene til revisor, og mener derfor ikke at der var behov for EU-forordningens 

stramninger. MHR fra Pandora udtalte følgende:  

 

 “Der er ikke ændret holdning ift. forordningen kom, om hvordan man definerer 

uafhængighed af en revisor, det er der ikke. Danmark har jo været, på mange områder, 

meget langt, også før forordningen kom i EU, der er måske nogle andre lande der har haft 

lidt større spring fra den virkelighed, hvordan det blev opfattet i landene, og så til 

forordningen, hvor i Danmark har der været en lang tradition for at sikre sig, at 

uafhængigheden er på plads145.  

 

Altså mener MHR fra Pandora at vi i Danmark i lang tid har haft gode kontroller til at imødegå 

eventuelle uafhængighedskonflikter. Dette er en problemstilling, Danmark har taget meget seriøst, 

og har været i stand til at vurdere i det danske erhvervsliv. 

Den generelle uafhængighed har både revisor og virksomheder ikke skulle foretage væsentlige 

ændringer ved, efter EU-forordningen trådte i kraft. Ved de nye honorarbegrænsninger har der 

derimod aktivt skulle foretages ændringer til de nuværende systemer, og de observationer, der 

fremadrettet skal foretages. Dette har alle deltagere været enige om. 

 

Alle de reviderede virksomheder informerede også om, at det er revisionsudvalget, der skal 

vurdere revisorens uafhængighed, så det er også dem der har varetaget opgaven om at lave disse 

ændringer til systemerne, for fx at identificere og vurdere non-audit servicene. 

 

5.2 EU-forordning 

Formålet med forordningen er angivet til at være følgende: 

1. Sikre gennemsigtighed i virksomhedernes finansielle oplysninger 

2. Revisorers uafhængige og udøve faglig skepsis dertil 

3. Bidrage til et mere dynamisk revisionsmarked i EU 

4. Forbedre tilsynet af lovpligtige revisorer med tilsyn fra kompetente myndigheder i EU146 

 
I denne opgave behandles EU-forordningens formål nr. 2, altså om revisors uafhængighed, og de 

regler og foranstaltninger der er medtaget i EU-forordningen for at sikre dette. Dette har også 

medført lidt indsigt i EU-forordningens formål nr. 3. 

 

 

                                                 
145 Interview med Mads Hee Raun, Pandora, 20.04.2018, 10:14, Bilag 7 
146 Reform of the EU Statutory Audit Market FAQ 
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Da interviewgruppen, bestående af 4 deltagere fra en revisionsvirksomhed, og 4 deltagere fra PIE 

virksomheder, fik stillet spørgsmålet “Mener du, at der var behov for yderligere stramning af 

kravene til revisors uafhængighed?”, så svarene således ud: 

 

Virksomheder Ja Nej 

Deloitte  X 

EY X  

Flügger  X 

KPMG  X 

Novo Nordisk N/A N/A 

Pandora  X 

PwC  X 

Tryg  X 

Tabel 5.2 “Mener du, at der var behov for yderligere stramning af kravene til revisors uafhængighed?” 

 

Der var blandt deltagerne enighed om, at deltagerne ikke syntes at der var behov for 

stramningerne. Novo Nordisk havde svært ved at udtale sig om dette, da de i forvejen efterlevede 

Sarbanes-Oxley kravene siden 2004, hvor deres virksomhed er noteret på NY Stock Exchange. 

 

DS fra EY kunne ikke se, at der skulle være ulemper i at stramme yderligere op, og svarede med 

følgende: 

“Jeg tror det er okay, at der kom lidt strengere krav på noget af det, men noget af det tror jeg så 

også skyder lidt ved siden af. Sådan noget tunge firmarotations krav, skaber jo en masse bøvl 

også, men på sigt kan det vel egentligt godt være at det er okay, men det er klart det skaber noget 

skvulp på markedet også fra vores side af, at man nu skal rotere af.”147 

 

Han var den eneste, der ikke udelukkede stramningen med det samme, men udtrykte også sin 

utilfredshed omkring hvordan forordningen rammer ved siden af på nogle områder. Idéen var god, 

men tager ikke fat i de virkelige problemstillinger, hvilket LBB fra KPMG også er enig i. LBB fra 

KPMG uddyber spørgsmålet med yderligere information om, at der ikke har været skandaler i 

revisionsbranchen, der skyldtes revisors uafhængighed. Så den arbejdsindsats, der er lagt i den 

nye forordning, skulle måske have været fokuseret på et andet område end revisors 

uafhængighed, især eftersom IESBA allerede var ved at tilrettelægge regler på det område, som 

CHH fra Deloitte også kunne bekræfte. 

 

                                                 
147 Interview med Daniel Sitch, EY, 25.04.2018, 06:21, Bilag 2 
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Alle deltagere, der svarede “nej” i ovenstående tabel, var enige om, at der var effektive 

uafhængighedsbestemmelser i forvejen. Der var både IESBA’s etiske kodeks og 

Uafhængighedsbekendtgørelsen, som alle fungerede, og gjorde at der ikke var behov for 

yderligere stramninger på uafhængighedsområdet.   

 

5.2.1 Non-Audit Services 

I Danmark har vi tidligere anvendt en principbaseret tilgang til revisors uafhængighed, men med 

forordningen er EU nu begyndt at trække i en mere regelbaseret tilgang til uafhængighed. Man har 

dermed tidligere stolet på, at revisorer og virksomheder godt selv kunne vurdere uafhængigheden 

og etablere de nødvendige foranstaltninger dertil, hvis der var behov for det, uden at der var et 

specifikt regelsæt til alt. Der var tiltro til, at alle definitioner til uafhængigheden ikke behøvede at 

være sort/hvide, men at man i Danmark godt kunne forholde sig til gråzoner, hvor der selv skulle 

vurderes og laves passende foranstaltninger hertil. EU-forordningens krav ændring til, at revisorer 

og virksomheder nu skal have et mere regelbaseret forhold til uafhængigheds konflikten er derfor 

en ny måde at gribe uafhængigheden an på. 

 

Det er især leveringen af non-audit services, der er gjort mere regelbaseret ift. hvad der tidigere er 

set i Danmark. EU-forordningen har vurderet, at disse ydelser er for risikofyldte, i forhold til revisors 

uafhængighed. I forbindelse med den lovpligtige revision, kan der opstå trusler i form af 

egeninteresse, egenkontrol, advokeringstrussel, familiaritetstrussel og intimideringstrussel. Blandt 

andet pga. disse årsager har EU-forordningen lavet en “Black list” over de ydelser, de anser for at 

være de mest risikofyldte for revisors uafhængighed. 

 

Ved spørgsmålet “Mener du, at de 11 forbudte NAS som udgangspunkt resulterer i, at der er en 

uacceptabelt høj risiko for, at revisor ikke er uafhængig?”, så besvarelserne således ud: 

 

Virksomheder Ja Nej 

Deloitte  X 

EY  X 

Flügger  X 

KPMG  X 

Novo Nordisk N/A N/A 

Pandora (X)  

PwC  X 

Tryg X  

Tabel 5.2.1 “Mener du, at de 11 forbudte NAS som udgangspunkt resulterer i, at der er en uacceptabelt høj risiko for, at 

revisor ikke er uafhængig?” 
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5.2.1.1 Virksomhedernes holdning til de sortlistede non-audit services 

Der var delte meninger om, hvorvidt truslen forbundet med de sortlistede non-audit services, 

resulterede i at revisor ikke var uafhængig. Novo Nordisks svar kunne ikke bruges, da JK fra Novo 

Nordisk mente, at de var godt dækket ind af deres SOX krav, og de sortlistede ydelser af den 

grund var mere eller mindre udelukket i deres systemer allerede.  

 

MHR fra Pandora valgte at se det fra deres stakeholders side, og mente at han godt kunne se at 

fra “independence in appearence” siden, da der kunne være tvivl om de sortlistede ydelsers effekt 

på uafhængigheden. Da han ikke besvarede spørgsmålet direkte og fra sin egen synsvinkel, er 

hans svar angivet i parentes.  

 

JG fra Tryg mener, at der er høj risiko, og svarede med nedenstående på spørgsmålet: “Mener du, 

at de 11 forbudte NAS som udgangspunkt resulterer i, at der er en uacceptabelt høj risiko for, at 

revisor ikke er uafhængig?” 

 

“Det er der selvfølgelig, hvis man skal kontrollere de ting man selv har lavet, så er det jo 

selvrevision, og det er ikke særlig godt. Det er jeg enig i. Man vil nok være mindre kritisk overfor de 

fejl man selv har lavet.”148 

 

KS fra Flügger udtalte, at han i praksis aldrig havde oplevet det, hverken i sit nuværende arbejde 

eller på hans tidligere arbejdspladser.149 

 

Der var dermed ikke klar enighed om, hvorvidt truslen mod revisors uafhængighed forbundet med 

de sortlistede ikke-revisionsydelser i EU-forordningen, var høj. 

 

5.2.1.2 Revisorernes holdning til de sortlistede non-audit services 

Derimod var revisorerne meget enige om, at de ikke mente at der var en forøget trussel mod 

revisors uafhængighed ved levering af de sortlistede ydelser. Alle revisorerne havde svaret “nej” til 

spørgsmålet. Revisorne var også gode til at komme med eksempler på, hvor de nye sortlistede 

ydelser, kommer til at være et problem for erhvervslivet. 

 

Hertil gav CHH fra Deloitte følgende eksempel, på hvor sort/ hvide forholdene med non-audit 

services er blevet i EU-forordningen:  

“Jeg synes at Design og implementering er et rigtig godt eksempel. De regler der er under  de 

internationale standarder siger at, ‘du må ikke designe og implementere i et system der generer 

                                                 
148  Interview med Jens Galsgaard, Tryg, 18.04.2018, 16:06, Bilag 8 
149 Interview med Keld Sørensen, Flügger, 25.04.2018, 12:17, Bilag 5 
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væsentlige data til til finansen’. Det er til at forholde sig til. Hvorimod EU-reglen den er, ‘du må ikke 

designe og implementere et system som generer til finansen’ - det gør alt jo. Lad mig tage et 

eksempel: Et HR system. Der er ikke et eneste tal i det. Jo, måske i adressen. Jeg har været ude 

for et tilfælde, hvor adressen gik over i finansen i et land, hvor de så brugte det til at regne 

kørselsfradraget. Bom - så har du overtrådt. HR systemet kan ikke bruges“150  

 

Systemet genererer pludselig finansielle informationer, og derfor vil revisor ikke kunne hjælpe med 

at designe og implementere et HR-system, som i princippet ikke har noget med den lovpligtige 

revision at gøre. Nogle systemer derfor blive udelukket, selvom det ikke er en væsentlig data for 

virksomhedens økonomi. 

 

MS fra PwC og MHR fra Pandora mener også at det kunne være acceptabelt at levere nogle af de 

forbudte ydelser, hvis de er uvæsentlige i den grad at de ikke påvirker fx risikovurderingen151. De 

forbudte ydelser var tidigere tilladt ud fra en væsentlighedsbetragtning. 

 

DS fra EY havde et andet eksempel:  

 

“Tag fx opstilling af årets regnskaber fx det må man ikke hjælpe med, men det er ikke så territorial, 

det går jo ikke nogen steder. Hvis EY i Ecuador hjælper med at opstille det ecuadorianske 

regnskab 3 måneder efter at koncernregnskabet for virksomheden i Danmark er offentliggjort, ser 

jeg ikke den store udfordring på uafhængigheden ift. påtegningen af koncernregnskabet. Så der er 

noget af det hvor det er gået lidt overkill, synes jeg. Helt klart.”152 

 

Dette er også en ydelse, der kunne leveres til virksomheder, som ikke var af væsentlig karakter i 

forhold til uafhængighedsproblematikken, men som i dag ikke må udføres, grundet c) Bogføring og 

udarbejdelse af bogholderi og regnskaber, jf. EU-forordning 537/2014, artikel 5, c). 

Alt i alt var der ikke den største begejstring fra revisionsvirksomhederne angående de sortlistede 

ydelser. De var meget enige om at grunden til at disse ydelser tidligere i nogle omfang har været 

muligt at tilbyde kunderne, er fordi de kunne vurderes til at være af uvæsentlig karakter for de 

reviderede virksomheder, og at der har været muligheder for at kunne ikraftsætte 

sikkerhedsforanstaltninger for at sikre revisors uafhængighed. 

5.2.1.3 Sortlistede ydelser tidligere 

For at vurdere om de sortlistede ydelser sædvanligvis blev udført før EU-forordning trådte i kraft, 

stillede vi revisorerne spørgsmålet: “Udførte I sædvanligvis de nu forbudte NAS for jeres PIE-

klienter før EU-forordningen trådte i kraft?” og de resterende deltagere fik spørgsmålet: “Fik I 

                                                 
150 Interview med Carsten Høj Hansen, Deloitte, 16.04.2018, 23:51, Bilag 1 
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sædvanligvis udført de nu forbudte NAS af jeres revisor før EU-forordningen trådte i kraft?” 

Herunder ses svarene på spørgsmålene. 

 

Virksomheder Ja Nej 

Deloitte X  

EY X  

Flügger  X 

KPMG  X 

Novo Nordisk X  

Pandora  X 

PwC X  

Tryg X  

Tabel 5.2.1.3 Udførte I sædvanligvis/fik I sædvanligvis udført  de nu forbudte NAS for jeres PIE-klienter før EU-

forordningen trådte i kraft? 

 

CHH fra Deloitte angiver, at de førhen har udført nogle af de nu sortlistede ydelser, da de sagtens 

kunne etablere sikkerhedsforanstaltninger, så truslen mod uafhængigheden blev nedbragt på et 

acceptabelt lavt niveau. Derfor er han ikke enig i forbuddet mod at levere alle de sortlistede 

ydelser.  

 

DS fra EY kunne bekræfte, at de tidligere udførte denne opstilling af regnskab for en koncern, når 

der var skrevet under på regnskabet i Danmark, netop fordi de ikke kunne se brud på  

uafhængigheds i det tilfælde. 

 

JK fra Novo Nordisk havde også et eksempel om Payrolls, som de fik hjælp med før, dette er 

nemlig en regel der ikke er omfattet af SOX, men nu er forbudt ifølge EU-forordningen, og har 

været diskuteret en del siden EU-forordningen trådte i kraft. 

 

MS fra PwC gentog fra tidligere spørgsmål at de har ydet nogle af de forbudte ydelser, fordi de 

ikke havde en væsentlig betydning for regnskabet, og de vurderede, at der ikke var brud på 

uafhængigheden.  

 

JG hos Tryg nævnte også at de havde fået hjælp til skatterådgivning, dele som nu er sortlistet. 

 

Alle deltagere ville gerne understrege at de selvfølgelig tillod disse ydelser tidligere fordi det var 

lovligt, og at de altså ikke gjorde noget ulovligt.  
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Fem ud af vores otte af deltagere har dermed tilladt nogle af de nu forbudte ydelser, uden at der 

har været tvivl om uafhængigheden, og det er nogenlunde de samme som har svaret at de ikke ser 

revisors uafhængighed som et problem i den forbindelse. Der kommer nok til at være en del fokus 

på “Blacklisten” i starten af implementeringstiden, fordi revisorer og virksomhederne skal til at 

omstille sin tankegang til at de ydelser der var tilladt før, ikke længere er tilladt. 

 

5.2.1.4 Danmarks implementering af optionen 

Danmark har valgt at tillade næsten alle skatteydelserne, på nær direkte, indirekte og udskudt skat. 

Revisorer har i Danmark været vant til at udarbejde skatteblanketter, udpegelse af offentlige tilskud 

og skatteincitamenter, yde bistand ifm. skattekontroller fra myndigheder, skatterådgivning (dog kun 

tilladt faktuelt baseret rådgivning i dag) og vurderingsydelser, herunder vurderinger i forbindelse 

med aktuarydelser og støtte til retssager før EU-forordningen trådte i kraft. Disse ydelser 

betragtedes tidligere ikke for at udgøre en trussel mod uafhængigheden, såfremt de nødvendige 

foranstaltninger var iværksat. Dette kan være grunden til, at Danmark har valgt at tillade disse 

ydelser – fordi de tidligere kunne leveres, og man derfor har tiltro til, at revisor kan sikre sin 

uafhængighed med de rette foranstaltninger.  

 

LBB fra KPMG sidder også hos FSR, og har været med til mange af diskussionerne om, hvordan 

og hvorvidt skatteydelserne skulle medtages i Danmark. Han udtrykte, at der har været alt fra at 

alle skatteydelserne skulle forbydes til at enkelte kunne tillades. Han udtrykte utilfredshed omkring 

diskussionerne, men syntes endnu mindre om at forbyde nogle af ydelserne, da revisorerne bindes 

på hænder, men samtidig kan kunderne efterfølge komme og beskylde revisorerne for at de ikke 

har givet en tilstrækkelig rådgivning omkring fx skat. 

 

Da revisorerne i vores interviewgruppe blev spurgte ind til, hvorfor de mente at Danmark havde 

tilladt ydelserne, var alle undtagen LBB fra KPMG enige om, at det nok var for at gøre det 

lempeligere for virksomhederne, og dertil svarede DS fra EY med følgende;  

 

“Jeg tror det er fordi i Danmark har man alligevel haft den der tilgang til det at nu ser vi, hvad er 

fornuftigt set både ud fra at vi skal beskytte revisors uafhængighed, men også for at man ikke skal 

belaste virksomhederne mere end højst nødvendigt. Så jeg tror det er derfra det kommer. For 

mange virksomheder vil sige at de har en revisor som hjælper med revisionen selvfølgelig, og så 

hjælper de også med skatten fordi det er nærliggende. De sidder alligevel og forholder sig til det, 

når de laver sådan noget. Og derfor.. det vil vi jo gerne fortsætte med. Hvis vi skal have en ny 

rådgiver ind, bliver det bare dyrer for os, fordi at de ikke kan trække på noget af den viden de 

allerede har, som de har trukket igennem revisionen. Og der tror jeg Danmark har sagt, hvordan 

kan vi gøre det er lidt lempeligere, men stadig håndtere kravene som vi skal, men at vi skåner 

vores virksomheder mest muligt, så vi får det bedste arbejdsmiljø for dem”153 

 

                                                 
153 Interview med Daniel Sitch, EY, 25.04.2018, 29:29, Bilag 2 



 

Side 63 af 178 

Dette giver meget god mening, fordi selvom der i Danmark er børsnoterede virksomheder, er det 

ikke alle virksomheder der er store, sammenlignet med andre lande i Europa, hvilke LBB fra 

KPMG, godt kunne bekræfte: 

 

“...Og hvorfor man så lige indførte dem dér, det er jo også fordi vi har et dansk erhvervsliv, som så 

er, hvad skal man sige, af en karakter, der er lidt forskellig fra nogle af de andre, vi har typisk lidt 

mindre, vores børsnoterede virksomheder, så store er de jo heller ikke, selvfølgelig er der nogle af 

dem, der er store, men også nogle af dem der er ‘fairly’ små. Og hvad kan vi hjælpe dem med, og 

lave selvangivelsesblanketter, eller bilag, og hvis det foregår efter, vi har påtegnet 

koncernrapportering mv., er det så et problem, eller er det ikke et problem?”154 

 

5.2.1.5 Udfordringer ved optionen 

Europa er et alsidigt kontinent. Der er mange forskellige lande og kulturer, og dette medfører 

forskellige måder at drive forretning, aflægge regnskab på osv. Dette har yderligere medført 

efterspørgsel på forskellige stramninger for uafhængigheden fra de forskellige lande. For at møde 

alles behov, har EU-forordningen medtaget at medlemsstaterne selv kan indføre optioner dér hvor 

de finder det acceptabelt på enkelte områder.  

 

De enkelte medlemsstater kan altså vælge at tillade nogle ydelser, jf. EU-forordningen artikel 5, 

stk. 3. I Danmark har myndighederne valgt at nogle skatte- og vurderingsydelser tillades.  

 

Da optionerne ikke er implementeret ens i de forskellige lande, har det været yderst svært at 

forholde sig til reglerne. Man skal ind i hvert lands lovgivning og finde det enkelte lands optioner, 

og det har ifølge vores interviewgruppe ikke været nemt at finde rundt i. 

Revisorerne fra interviewgruppen er heller ikke tilfredse med optionerne. Det gør det svært at 

forstå hvornår der må udføres en ydelse, og i tilfælde af at den enkelte ydelse ikke er tilladt i 

koncernen i fx Tyskland, er der usikkerhed om hvad der så kan og må foretages. LBB fra KPMG 

udtrykker sin frustration herunder: 

 

“Men det er så her, det bliver svært, fordi de nye regler er voldsomt komplicerede og et 

kludetæppe, fordi hvad må du lokalt? Det kan godt være OK lokalt, og hvad hvis det her i Danmark 

ikke er OK – hvilket lands regler har så forret? Og der er jo nogle underlige regler dér, at det lokale 

lands regler sådant set har forret, det er egentlig underligt. Og nogle gange må man sætte sig 

tilbage og sige at nogle af de her systemer, de fanger det hele, men det er også en enorm 

arbejdsbyrde, vi bruger rigtigt, rigtigt meget tid på det her. Vi har meget fintmaskede systemer for 
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at fange det her, for at være sikre på at vi i hvert fald tager en informeret beslutning om at tillade 

noget.”155 

 

Deltagerne fra virksomhederne, gav udtryk for, at de ikke er begejstrede for de sortlistede ydelser, 

fordi der ressourcemæssigt kommer til at være ulemper for virksomheden. Det har helt klart været 

en fordel for klienterne at de har haft revisoren, som har det helt store overblik over virksomhedens 

økonomi, og herved har kunne trække de nødvendige tal ud fra deres systemer, og over i et andet 

for fx at foretage skatteberegninger eller lignende.  

 

Den overvejende holdning til optionerne i interviewgruppen var, at det ville have været nemmere 

hvis der ikke havde været nogle optioner, fordi det er meget uoverskueligt hvad de forskellige 

lande har implementeret. Og da der her er tale om forbud i nogle situationer, er virksomhederne og 

revisorerne bekymrede for at overtræde love, og vælger måske derfor den nemmeste løsning, 

indtil der er kommet mere klarhed over optionerne, som er ikke at levere ydelsen, hvis man er i 

tvivl. Dette var netop ikke hensigten med optionerne, så det virker som en forkert løsning på 

problemet. Det er ligeledes problematisk at revisorerne, der skal kunne levere ydelsen, har svært 

ved at forstå optionerne, så hvordan skal brugerne, virksomhederne, kunne finde ud af det. 

 

I implementeringsfasen kan det være en voldsom omkostning. Disse sortlistede ydelser, men med 

forskellige optioner i de forskellige lande, kræver en del rådgivning. 

Uanset enighed eller uenighed med EU-forordningen er de interviewede revisorer dog enige om, at 

reglerne nok skal blive efterlevet. Der vil højst sandsynligt kommet nogle 

implementeringsvanskeligheder, og der er stadig en del af reglerne der står uklart for brugerne, 

men efter et par år, vil EU-forordning og dertilhørende ikke-revisionsydelserne være bearbejdet, så 

uklarheder vil være opklaret, og det vil være en naturlig del af erhvervslivet. 

5.2.1.6 Vurderingsproces for godkendelse af non-audit services 

Hvis revisor vil levere en ikke-revisionsydelse, er det nu en mere besværlig proces. Nogle 

virksomheder har et forhåndsgodkendt beløb, som den nærmeste ledelse kan godkende ydelser 

op til, men ved større beløb skal revisionsudvalget være det ledelsesorgan, der kan træffe 

beslutningen om, hvorvidt den generalforsamlingsvalgte revisor kan levere ydelsen, eller om der 

skal findes en anden rådgiver til opgaven. Vurderingsprocessen, hvor der ikke er tale om en 

forhåndsgodkendt handling, kan skitseres på følgende måde: 
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Figur 5.2.1.6 Vurderingsproces for godkendelse af non-audit services 

 

Som det kan ses kan der ved brug af virksomhedens generalforsamlingsvalgte revisor til non-audit 

services, være en længerevarende proces, som virksomheden ikke altid har tid til.  

 

JP fra Tryg og JK fra Novo Nordisk kunne berette at de havde et beløb for, hvad der kan 

forhåndsgodkendes uden at revisionsudvalget skal involveres i processen. Hos Novo Nordisk 

kunne JK give os en udførlig oversigt over deres procedure. I øjeblikket er de ved at oprette et 

system, som monitorerer Novo Nordisk rådgivningsprocesser hos Big 4, da de allerede nu ved, at 

de skal finde et nyt revisionsfirma i 2020. For at de enkelte virksomheder ikke skal udelukkes ved 

udpegelse af den nye revisor, laves der nøje observationer af dette. Derudover har de et 

forhåndsgodkendelsesbeløb på 500.000 kr for rådgivningsydelser, hvor det er GIA (Group Internal 

Audit), der godkender ydelsen. 

 

Deres revisionsudvalg er på nuværende tidspunkt ved at udarbejde en del 

sikkerhedsforanstaltninger og overvågnings-funktioner, så udpegelsen af revisor i 2020 ikke 

ufrivilligt frasorterer mulige kandidater, fordi de har udført for meget rådgivning i forhold til en 

fremtidig revisionskontrakt. 

 

Disse procedurer er uden tvivl en fordel for Novo Nordisk, og andre store virksomheder vil 

sandsynligvis også lave vurderingsprocesser, så hele økonomiafdelingen og virksomheden er 

opmærksom på EU-forordningens krav til rådgivning og revisionsydelser.  
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At man i nogle situationer bliver tvunget til at vælge en anden rådgiver end den 

generalforsamlingsvalgte revisor, er ikke en fordel. Dette fortæller JG fra Tryg om:   

 

“Forordningen er måske med til, i nogle situationer, at ødelægge at man kunne få den bedste 

rådgivning. Fordi revisor kender virksomheden bedst, og måske kunne der være områder man 

gerne ville bruge sin revisor, og en ny ikke vil have samme indsigt. Nogle gange er der brug for 

noget tværfagligt. Og så kan nogle revisorer ikke påtage opgaven pga. forordningens regler. Det 

snævrer ind hvad revisor må lave. Det har en pris - kan have en pris.”156 

 

Der kan af forskellige årsager blive valgt en ny rådgiver, muligvis grundet et afslag for at egen 

revisors uafhængighed var truet, eller fordi virksomheden var tidspresset ved en vurderingsproces. 

Valg af en ny rådgiver kan dog betyde at virksomheden muligvis skal bruge flere ressourcer og at 

det økonomisk ville blive dyrere, fordi den nye rådgiver ikke har den samme indsigt i 

virksomhedens økonomi som den generalforsamlingsvalgte revisor. Dette kan i værste tilfælde 

medføre ringere revisionskvalitet, fordi den nye rådgiver ikke har det samme økonomiske overblik, 

og kan dermed også være ressourcetungt. 

 

5.2.2 Delkonklusion 

Størstedelen af vores interviewgruppe er enige om, at det er fornuftigt at samle alle forbudte ikke-

revisionsydelserne, så det står klart for klienterne, hvilke ydelser der må leveres af revisor.  

Deltagerne er også enige om, at optionen gør reglerne på tværs af EU-landede for indviklede, da 

landene har valgt at implementere optionerne forskelligt. Vurderingsprocessen omkring revisors 

levering af ikke-revisionsydelser, vil til tider indebære en for lang proces og for mange ressourcer, 

hvilket vil betyde at virksomhederne vælger det næstbedste - en anden rådgiver, der ikke har den 

samme indsigt i virksomheden som den generalforsamlingsvalgte revisor. Dette kan blive mere 

omkostningsfuldt for virksomhederne og/eller ydelsen kan være af lavere kvalitet. 

 

Havde forbuddet været ens i alle lande, uden muligheden for at kunne implementere optioner, ville 

listen over de sortlistede ydelser have være let at forstå. Den forskellige implementering af optioner 

har dog flyttet gråzonerne hen til andre områder end før EU-forordningen trådte i kraft, hvor 

revisorer og virksomhederne afskæres fra at levere ydelser, som ikke nødvendigvis er et brud på 

uafhængigheden. 
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5.3 Audit rotation 

5.3.1 Partnerrotation og audit rotation 

Før EU-forordningen indførte den nye regel om audit rotation, var erhvervslivet bekendt med 

partnerrotation. Partnerrotation blev indført for at sikre, at revisor ikke ikke havde en 

længerevarende tilknytning til den reviderede virksomhed, således at der ikke ville opstå 

familiaritets- eller egeninteresse-trusler. Det blev derfor besluttet, at revisor højst måtte være på 

opgaven i 7 år, hvorefter revisionsfirmaet måtte beholde opgaven, så længe de tilknyttede en 

anden partner. 

 

Ved audit rotation er det i stedet selve revisionsvirksomheden, der skiftes ud. Der aftales en 

varighed på minimum 1 år og maksimum 10 år. Herefter er der en ny udbudsrunde, hvor 

revisionsvirksomheden kan varetage opgaven i op til 10 år mere, før cool-off perioden på 3-4 år 

træder i kraft, ud fra den udførte opgavens karakter. 

 

Nedenstående tabel viser fokusgruppen svar på spørgsmålet: “Mener du, at rotationsprincippet 

mindsker truslen mod uafhængigheden?”  

 

Virksomheder Ja Nej 

Deloitte  X 

EY X  

Flügger X  

KPMG X  

Novo Nordisk X  

Pandora X  

PwC X  

Tryg X  

Tabel 5.3.1 “Mener du, at rotationsprincippet mindsker truslen mod uafhængigheden?” 

 

Størstedelen af fokusgruppen mener, at audit rotation kan være med til at sikre uafhængigheden, 

dog med enkelte bemærkninger eller forbehold til begrebet. CHH fra Deloitte var dog uenig med 

resten af fokusgruppen, og svarede blandt andet med følgende kommentar:  

 

“Jeg kan ikke se at det skulle betyde så meget, fordi man glemmer lidt at vi har jo rotation af 

personerne der er på, og der er så meget kontrol, det er jo store revisionsfirmaer, og der er så 

meget kontrol på teamet, som bliver udskiftet, og revisortilsynet kommer og kigger, og kigger ned i 



 

Side 68 af 178 

de samme ting, og kigger meget på tingene og revision og sådan noget, så jeg synes, det er en 

unødvendig omkostning.”157  

 

Han mener altså at, partnerrotationen allerede udfylder denne funktion, og ikke giver mulighed for 

manglende uafhængighed, eftersom revisorernes arbejde gennemgås af revisortilsynet, samt at 

revisionsudvalgene i virksomheder af interesse for offentligheden årligt vurderer revisors 

uafhængighed. 

 

Kun CHH fra Deloitte var meget kritisk overfor de nye regler. De andre deltagere i fokusgruppen 

mente, at audit rotation kan være et redskab til at sikre revisors uafhængighed, men denne 

problemstilling mente CHH at partnerrotationen kunne have klaret på samme niveau som audit 

rotation. JK fra Novo Nordisk var også enig i, at audit rotation sagtens kan mindske truslen om 

revisors uafhængighed, men var ikke sikker på, at dette er den eneste måde, og stillede sig også 

kritisk overfor, at audit rotation med sikkerhed skulle kunne sikre revisors uafhængighed af den 

reviderede virksomhed158. Alt i alt mente fokusgruppen dog, at audit rotation sagtens kan være en 

god måde at sikre revisors uafhængighed. 

 

CHHs modsatte holdning til, om audit rotation kan bidrage positivt til uafhængigheden, kan skyldes 

hans stilling som independence partner hos Deloitte. Uafhængighed er hans område, og han 

beskæftiger sig generelt med sikring af uafhængighed, og kan derfor have en anden erfaring end 

de andre deltagere. At de deltagere, som ikke har ekspertisen indenfor dette område, og som 

arbejder med revision i praksis, mener, at audit rotation kan bidrage til uafhængigheden, kan 

skyldes, at de opfatter uafhængighedstrusler anderledes. 

 

5.3.2 Fordelene ved rotation 

Ved partnerrotation har den nye partner alle noter, bemærkninger og forarbejde, der er lavet i 

forbindelse med tidligere revision af regnskabet. Den nye partner modtager på denne måde en del 

baggrundsviden, og får foræret en del information, som man ikke selv skal indsamle. Den nye 

partner sparer en del tid og ressourcer, i forhold til selv at skulle indhente denne viden.  

 

Da den nye partner dog ikke kan stole blindt på den tidligere revisors arbejde, skal han også i 

dialog med den reviderede virksomhed omkring eventuelle nye problemstillinger, han er stødt på. 

Det kan ofte være en fordel for den reviderede virksomhed, at der kommer nye øjne på, og der 

opdages gerne nogle detaljer, som er blevet overset under den tidligere revisors periode, udtaler 

DS fra EY159. 

 

Af denne grund fremstår det som en fordel, at der indføres audit rotation. Der kommer ikke kun et 

nyt team på opgaven, men der kommer også en ny revisionsvirksomhed på den. Ved audit rotation 

skal den nytiltrådte revisionsvirksomhed altså lave flere noter, bemærkninger og observeringer helt 

selv. De modtager en sagsmappe fra den tidligere revisor, som de kan vælge at forholde sig til, 

men ellers skal de fremføre alt arbejdet selv. Dette kan være en fordel for virksomheden, da det er 
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muligt at den nye revisionsvirksomhed finder noget betydningsfuldt, som den tidligere revisor har 

overset.  

 

“Jeg tror måske at når man har siddet x antal år på en kunde, så – ikke fordi man vil det, ikke fordi 

kunden vil det – så kan man få lullet sig lidt i søvn og tænke ’det er som det plejer at være’, og man 

får ikke rigtigt fornyet sig og hvis der så kommer noget forbi, som man burde se, så ser man det 

måske ikke, hverken kunden eller én selv, fordi man har siddet der for længe. Vi ved alle sammen, 

og det er der også lavet mange studier på, at når en ny revisor kommer til, så er der et par faktorer, 

der gør sig gældende, der bliver rusket lidt op i tingene, der bliver typisk fundet noget, som faktisk 

ikke er helt i orden og ikke har været det i nogle år.”160 

 

LBB fra KPMG mener altså at uafhængigheden kan forstærkes ved, at en helt ny 

revisionsvirksomhed overtager den lovpligtige revision, fordi den nye revisor ikke nødvendigvis kan 

være uafhængig af tidligere dispositioner, som er fremført af kollegaer eller revisor selv ved 

tidligere revision.  

 

“Jeg er sikker på at hvis man laver en undersøgelse om, hvor tit der bliver rettet fundamentale fejl, 

så ville man også se at det næsten altid hænger sammen med at der kommer en ny revisor ind. 

Og de kommer jo helt nøgne og helt uafhængige ind. Og har man været der i 10 år, så har man jo 

lavet nogle dispositioner før, som man slæber på, stadig uafhængigt hvert år, men man skal jo 

påtegne det, men man er nok mere uafhængig, når man kommer udefra. Så det synes jeg 

egentligt giver noget på uafhængigheden.”161  

 

Eller som DS fra EY siger her, at hvis den eksisterende revisor har lavet nogle bemærkninger og 

kommentarer som er fejlagtige, kan han have sværere ved at rette dem eller tilstå, at han har lavet 

fejl i tidligere regnskab. Ved partnerrotation kan der være en ny revisor, som skal overtage sin 

kollegas mangelfulde arbejde, og det kan dermed være svært for den nye revisor at skabe 

opmærksomhed om dette, da man ikke ønsker at hænge sin kollega ud. Et endnu mere 

intimiderende scenarie kunne være, hvis fejlen er begået af én, der nu er chef, og den nye revisor 

på opgaven skal sige denne imod. Det kan tænkes, at denne fejl risikerer at gå upåtalt hen, til der 

ved partnerrotation udnævnes en revisor, der tør at gøre opmærksom på fejlen, en firmarotation 

eller Erhvervsstyrelsens kontrol opfanger den.  

 

“Specielt for tredjeparts synsvinkel. Der kan jeg godt se at der kan ligge en frygt for, at man kan 

blive lidt for indspist,  hvis man har været der i for lang tid”.162 

 

Audit rotation er en fordel, set fra stakeholdernes perspektiv, da revisorerne vil fremstå som 

værende uafhængige - de vil altså være “independent in appearance” - hvilket er en af grundene til 

rotationens indførelse163.  

 

                                                 
160 Interview med Lau Bent Baun, KPMG, 12.04.2018, 16:06, Bilag 3 
161 Interview med Daniel Sitch, EY, 25.04.2018, 21:29, Bilag 2 
162 Interview med Mads Hee Raun, Pandora, 20.04.2018, 17:39, Bilag 7 
163 Aschauer et al., 2018, s. 1 
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5.3.3 Ulempen ved rotation 

Ligesom der er fordele, kan der også findes ulemper ved indførelsen af firmarotation. Ved 

partnerrotation kan det være en udfordring at skabe et godt match, hvis det forhenværende 

samarbejde har været særligt godt. Den nye revisor vil i så fald have svært ved at leve op til den 

gamle, hvilket kan betyde at samarbejdet ophører, hvis der ikke er grundlag for et godt samarbejde 

mellem bestyrelsen og den nye revisor. 

 

Som ny revisor efter en firmarotation vil det, i forlængelse af det tidligere nævnte, være en revisor 

som starter med en ren tavle. Dette kan være en fordel, men det kan også være en ulempe, især 

når der er tale om større virksomheder af interesse for offentligheden. Dette skyldes at der kan gå 

længere tid, før revisoren har fået overblik over virksomhedens regnskabsaflæggelse, kontroller og 

har opnået en dyb forståelse af virksomheden. 

DS fra EYs erfaring i forhold til dette er som følger; 

 

“Men det er helt sikkert også på bekostningen af noget indsigt, for når man kommer som førsteårs 

revisor, så går der et år eller to på de her store komplekse virksomheder, før man ligesom har 

været hele vejen rundt i alle krogene og set hvad der er af forskellige problemstillinger, og får 

håndteret dem korrekt. Det gør den eksisterende revisor bare bedre, fordi de har flere års erfaring, 

så de ved, hvor det er man skal kigge henne. Så jeg tror det giver lidt på uafhængigheden, men 

det er på bekostning af kvaliteten.”164 

 

Det var ikke kun DS, der havde kommentarer til den mulige forringelse i revisionskvaliteten. De tre 

andre revisorer fra fokusgruppen var enige i DS’s holdning, og LBB fra KPMG præciserer, hvad 

der sker med revisionskvaliteten ved en ny revisor: 

 

“Første år med en ny revisor, der er revisionskvaliteten i virkeligheden, og revisionssikkerheden, i 

virkeligheden dårligere end året før. Og det er jo ikke fordi den tiltrådte revisor er dårligere end 

ham, der sad der, det er bare fordi det kan være så komplekst at forstå den nye kunde, man står 

overfor, vi taler de helt store virksomheder. Så bygger du kompetencen op, og når du så endelig, 

efter 3-4-5 år forstår hele forretningsmodellen, du er virkelig inde i det, og du risikovurderer rigtigt, 

så skal du allerede til at rotere af igen.”165 

 

De reviderede virksomheder ser dog en anden problemstilling. De mener, at dette bliver en meget 

omfattende proces, og at audit rotation vil kræve en del tid og ressourcer. Virksomheden skal først 

lave udbudsrunder, hvilket antages at være særligt tidskrævende, og ligeledes 

ressourcekrævende. Derefter skal den nyvalgte revisor opnå forståelse af virksomheden gennem 

udførlige undersøgelser, der også vil være belastende for virksomheden. Dette udtalte KS fra 

Flügger sig om på følgende måde: 

 

”Det tager nogle år at sætte ind, og som virksomhed kigger vi også på omkostningerne, og det 

koster mange penge at købe et revisionsteam ind, også for virksomheden. Og sende ud i en 

udbudsrunde, det koster også penge”166. 

                                                 
164 Interview med Daniel Sitch, EY, 25.04.2018, 21:58, Bilag 2 
165 Interview med Lau Bent Baun, KPMG, 12.04.2018, 17:16, Bilag 3 
166 Interview med Keld Sørensen, Flügger, 25.04.2018, 10:26, Bilag 5 
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Revisorerne udtaler, at det også er omkostningsmæssigt tungt for dem at få en ny kunde, da 

revisionen kræver flere ressourcer ved en revisionsopgaves begyndelse. De mener, at 

konsekvensen af dette vil være, at revisionen bliver dyrere for kunden samtidig med, at 

revisionskvaliteten falder de første par år: 

 

“Men det at skifte en revisor, det at være førstegangsrevisor for en kunde er relativt 

omkostningsfuldt, før man er inde i processerne og får opbygget de rigtige værktøjer på sigt”.167 

 

På et tidspunkt vil den reviderede virksomhed være tvunget til at skifte revisionsvirksomhed, altså 

en firmarotation. Denne handling forventes dog at indebære både en ringere revisionskvalitet, hvor 

stakeholders ville få et mindre retvisende billede af regnskabet 

Både revisorerne og virksomhederne i fokusgruppen er indforstået med, at en ny revisor, og især 

en ny revisor fra en ny revisionsvirksomhed, først vil opnå den fulde forståelse af virksomheden 

efter et par år, og at dette vil resultere i en lavere revisionskvalitet. Dette rejser spørgsmålet om, 

hvorvidt samfundet og regnskabsbrugerne har samme nytte af det udførte regnskab, og om de kan 

have samme tiltro til regnskaberne de første par år. Det er muligt, at dette kan bidrage til en øget 

risiko for konkurser og tab for investorer, hvilket er det scenarie, EU-forordningen forsøger at 

modarbejde.  

 

Stakeholders kan muligvis se audit rotation som en fordel ud fra “independent in appearance” 

perspektivet, men der er meget på spil med den nye audit rotation, både for den reviderede 

virksomhed og brugerne af regnskabet. Dette vil være gældende for alle virksomheder af interesse 

for offentligheden, der er underlagt audit rotation, så det er muligt, at regnskabsbrugerne vil lære at 

aflæse årsrapporterne med forbehold, når der er en ny revisionsvirksomhed på opgaven. Hvis 

stakeholders er informeret om den eventuelt lavere regnskabskvalitet, kan det være en fordel at 

skifte revisionsfirma og se, om den nye revisionsvirksomhed kan opfange fejl fra tidligere. 

 

5.3.4 Varighed på revisionsopgaven 

En revisionsvirksomhed kan varetage en revisionsopgave for en virksomhed af interesse for 

offentligheden i minimum 1 år, og maksimum 10 år. Herefter skal der være en udbudsrunde, hvor 

den samme revisionsvirksomhed kan genvælges i yderligere 10 år. Altså kan en 

revisionsvirksomhed udføre den lovpligtige revision af en virksomhed af interesse for 

offentligheden i højst 20 sammenhængende år. 

 

Som tidligere nævnt kan virksomheder af interesse for offentligheden være store og komplekse 

virksomheder, som kræver mere tid før revisor opnår fuld forståelse af og kendskab til 

virksomheden.  

 

Varigheden af opgaven er derfor vigtigt, da en revisionsopgave ikke må være for kort. Dette har 

DS fra EY udtalt sig om: 

 

                                                 
167 Interview med Martin Schmidt, PwC, 09.04.2018, 09:29, Bilag 4 
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“Havde det nu været nede på 3 år eller noget, havde det været et problem. For så når du lige knap 

og nap at sætte dig ind i alle tingene, og komme godt omkring, og så skal du videre, og så er der 

en ny der ligesom skal starte fra scratch.”168 

 

Men da fokusgruppen fik spørgsmålet “Mener du at perioden på 7-10 år er passende for en 

revisionsopgave?”, svarede gruppen flg: 

 

 

Virksomheder Ja Nej 

Deloitte  X 

EY X  

Flügger X  

KPMG  X 

Novo Nordisk X  

Pandora (X)  

PwC  X 

Tryg X  

Tabel 5.3.4 “Mener du at perioden på 7-10 år er passende for en revisionsopgave?” 

 

CHH fra Deloitte holder stadig fast i at han ikke mener at der var behov for firmarotation, fordi de 

nødvendige og gode kontroller allerede eksisterede ved partnerrotation. LBB fra KPMG er heller 

ikke begejstret for perioden på 7-10 år og svarede følgende: 

 

“Det kan man spørge sig selv, samfundsmæssigt, giver det noget revisionskvalitet, set fra en 

samfundsmæssig synsvinkel, at du har sat 7 år ind på de her store virksomheder? Nogle ville 

claime, at det måske kun er 2-3 år i den 7-årige periode, hvor vi virkelig har topkvalitet, og det er jo 

ikke det, man gerne vil med reglerne. Og 7 år er jo så på underskrivende niveau, det er 10 år på 

rotationsniveau”169 

 

LBB fra KPMG mener altså at at der ville være for få år med revision i topkvalitet, og da der er 

yderligere rotering efter 10 år, så giver det ikke den bedste kvalitet for virksomheden eller 

samfundet. 

MHR fra Pandora har ikke rigtigt svaret “ja” eller “nej” på spørgsmålet, da han er lidt i tvivl. Han 

svarede med følgende på spørgsmålet: 

 

“Det er svært at sige om det skulle være et par år før eller efter. Det, der er med en stor 

organisation som os, er at det kræver mere end man skulle regne med, at sætte sig ind i sådan en 

virksomhed. Så der er en investering både fra virksomheden selv og revisionsselskabet, inden 

                                                 
168 Interview med Daniel Sitch, EY, 25.04.2018, 22:46, Bilag 2 
169 Interview med Lau Bent Baun, KPMG, 12.04.2018, 17:47, Bilag 3 
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man kender til forretningen, kender til spørgsmålene og ikke skal starte forfra og sat nogle 

ordentlige teams og processer op, så man kan forstå koncepterne og risiciene som er de helt store 

faktorer her. Om det lige er 10 eller 12 eller 8 år, det ved jeg ikke. Men nok i den boldgade der 

giver fint mening.”170 

 

MS fra PwC mener dog, at tillæggelsen på yderligere 10 år, altså de 20 år i alt, giver en passende 

periode, og giver revisionsvirksomheden godt grundlag for både at få forretningsforståelse og at 

have nogle år med høj revisionskvalitet. Han mener ikke, at 7-10 år er passende, men at det er for 

lidt.  

 

I fokusgruppen er der stor enighed om, at en minimumsperiode på 7 år er meget passende, da det 

tager et par år for revisoren at få indblik i den reviderede virksomhed, som efterfølges af nogle år 

med revision af høj kvalitet, efter revisoren har fået et overblik over hele virksomheden. Det er 

også muligt, at revisionskvaliteten vil falde igen under det sidste år af perioden, fordi revisor ved at 

der ikke er mulighed for genvalg. 

 

5.3.5 Varigheden af revisionsvirksomheden på revisionsopgaven 

Det er nu blevet et lovkrav at revisionsvirksomheder i påtegningen skal angive datoen for, hvornår 

de startede med at revidere den pågældende virksomheds regnskaber, jf. EU-forordningen artikel 

10, stk. 2 litra b.  

 

Der er ikke et direkte regelsæt for situationer, hvor revisionsvirksomheden er fusioneret eller der er 

sket ændringer i ejerstrukturen, og man af denne årsag ikke med sikkerhed kan angive, ved 

hvilken dato den nuværende revisionsvirksomhed har påtaget sig ansvaret for revision af 

virksomheden. Denne usikkerhed afgøres af de kompetente myndigheder, som skal kontaktes 

hurtigst muligt.  

 

Dato-noteringen i påtegningen bliver især relevant med firmarotationen, da virksomheder, som har 

haft samme revisionsfirma i mere end 20 år på forordningens ikrafttrædelsestidspunkt, 17. juni 

2016, ikke længere må genvælge firmaet efter 17. juni 2020. Disse virksomheder skal derfor sende 

revisionsopgaven i udbud for det første regnskabsår, der begynder på eller efter 17. juni 2020, jf. 

EU-forordning 41, stk. 1. 
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For at danne et billede af, hvor længe revisionsfirmaer har den samme kunde, stilles 

spørgsmålene “Havde I sædvanligvis klienter i længere end 7-10 år?” og “Havde I sædvanligvis 

samme revisionsfirma længere end 7-10 år?” til hhv. revisorer og virksomheder. Nedenstående 

tabel viser fokusgruppens svar på spørgsmålene: 

 

Virksomheder Revideret 
samme kunde i 

Haft samme 
revisionsfirma i 

Deloitte >50 år  

EY >60 år  

Flügger  5-25 år171 

KPMG >4 år172  

Novo Nordisk  >35 år173 

Pandora  >7 år 

PwC >50 år  

Tryg  >21 år174 

Tabel 5.3.6 “Havde I sædvanligvis klienter i længere end 7-10 år?” 

 

Revisorerne i fokusgruppen bekræftede, at de havde været revisorer for samme virksomhed i op til 

60 år, hvis ikke mere. På samme måde bekræftede de reviderede virksomheder, at de sjældent 

skifter revisor frivilligt. Flügger fra fokusgruppen havde haft Grant Thornton i 20 år, som senere 

fusionerede med PwC, og de har derfor kontaktet myndighederne for at få fastlagt, om PwC har 

været deres revisor i 5 år eller 25 år. Dette er baggrunden for den upræcise angivelse i skemaet. 

Pandora har siden børsnoteringen i 2010 haft samme revisor. Novo Nordisk og Tryg mener, de har 

haft samme revisor altid.  

 

Kravet om tvungen firmarotation betyder, at der nu går strategi i at forudse, hvornår 

revisionsopgaverne kommer i udbud. Det vil særligt være større virksomheder som fx Mærsk, der 

fanger andre revisorers interesse, når de skal udpege en ny revisionsvirksomhed, og andre 

revisionsfirmaer vil derfor have tid til at lave research indsamling data for at fremstå som den 

bedste kandidat til netop deres virksomhed.  

 

For nogle reviderede virksomheder er en fremmed opgave at skulle udpege ny revisor. JK fra Novo 

Nordisk berettede, at det aldrig havde været noget de har skulle tage stilling til før: 

 

                                                 
171 Flügger havde først Grant Thornton og nu PwC, da de to virksomheder fusionerede. Flügger afventer 
svar fra myndighederne omkring den eksakte tidsramme med den nuværende revisor. 
172 KPMGs varighed af revisionsopgaven er lav, da de fusionerede med EY i 2013, og derefter oprettede nyt 
selskab 
173 www.novonordisk.com 
174https://tryg.com/dk 
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“Men vi skal så senest skifte i 2021, så der skal der nogle revisionshuse på banen her. Så det er 

selvfølgelig det, vi kigger frem mod nu. Og det bliver en spændende proces for os, fordi det har vi 

trods alt heller ikke prøvet før. Og det kræver selvfølgelig nogle ressourcer internt at skifte revisor, 

især for den interne revisionsafdeling, som har et tæt samarbejde med ekstern revisor. Det bliver 

en meget interessant opgave.”175 

 

Der er mange andre virksomheder i samme situation som Novo Nordisk, hvor det at udpege en ny 

revisor er en opgave, der aldrig før har fundet sted i virksomheden. Den reviderede virksomhed 

skal så indføre nogle procedurer og undersøgelser af, om de ansøgende revisionsvirksomheder er 

uafhængige. Det skal sikres, at de ikke har nogle former for interesser i virksomheden, der enten 

kan være brud på uafhængigheden, eller få en velinformeret tredjemand til at mene, der er brud på 

uafhængigheden.  

 

5.3.6 Delkonklusion: 

Da forordningens bestemmelser om partnerrotation fremstår næsten identisk med de tidligere 

forudsætninger for rotation, behandles denne ikke i det følgende. 

 

Fokusgruppens svar på spørgsmålet om, hvorvidt truslen mod revisors uafhængighed mindskes 

ved audit company rotation, var overvejende bekræftende, omend én deltager mente, at der ikke 

var nogen gevinst for uafhængigheden.  

 

Ved spørgsmålet omkring revisionsopgavens varighed, var der ikke lige så bred enighed. 

Problematikken, der lå til grund for uenighederne, var om revisor kan nå at have opgaven længe 

nok til at opnå høj revisionskvalitet, før der skulle roteres af igen. Både revisor og 

revisionsvirksomhederne udviste også bekymring for, om at det kan være for omkostningsfuldt i 

forhold til det output, man får.  

 

Denne bekymring for, at det kan blive for stor en omkostning, kan muligvis opvejes af revisors 

øgede ‘independence in appearance’. Revisor vil fremstå som værende mere uafhængig, fordi der 

skabes et nyt forhold til virksomheden, og kundernes mønster mht. genvalg af tidligere revisor, 

som i nogle tilfælde har varet ved over 60 år, brydes. 

 

Firmarotationen vil også skabe en anden dynamik mellem revisionshusene. Der tænkes mere 

strategisk, og man er ikke længere et lige så naturligt valg til opgaven, men skal konkurrere mod 

de 3 andre store revisionshuse i Danmark ift. revisionsopgaver på virksomheder af interesse for 

offentligheden. 

 

Det formodes, at der vil opstå implementeringsvanskeligheder i startfasen, men dette vil være 

midlertidigt og kan opvejes af gevinsten ved sikring af revisors uafhængighed og de dynamiske 

markedsforhold, rotationen antages at skabe blandt revisionshusene.  
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5.4 Honorarbegrænsning 

Spørger man en tilfældig mængde angående hvad der kunne være en trussel for revisors 

uafhængighed, er der nok mindst en i mængden der vil sige revisorerens honorar. Hvordan kan 

revisor påstå at han er uafhængig af den reviderede virksomhed eller virksomhedens interesser, 

ville en tredjemand nok undre sig over. Her må det påpeges at truslen selvfølgelig kan sikres ved 

de rette sikringsforanstaltninger. Desuden ville det kun være naturligt, at det ville være den 

reviderede virksomhed som skulle betale revisors honorar, da det er et stykke arbejde der udføres 

for virksomheden. Dette vil altid være et dilemma, men også et faktum der ikke kan ændres på, 

som det ser ud i dag. 

 

5.4.1 Størrelsen på revisors honorar 

Størrelsen på honoraret kan så tvivl om revisors uafhængighed hos investorer, stakeholders og 

andre regnskabsbrugere. For at vurdere hvor meget dette anses som et brud på uafhængigheden, 

fik interviewgruppen følgende spørgsmål: “Har I overvejet, om størrelserne på revisors honorar 

udgjorde en trussel mod revisors uafhængighed (før EU-forordningen trådte i kraft)?”. Hertil så 

svarene således ud: 

 

 

Virksomheder Ja Nej 

Deloitte X  

EY X  

Flügger X  

KPMG X  

Novo Nordisk X  

Pandora X  

PwC  X 

Tryg  X 

Tabel 5.4.1 “Har I overvejet, om størrelserne på revisor honoraret udgjorde en trussel mod revisorerens uafhængighed?” 

 

Der var stor enighed om, at størrelsen på honoraret udgør en trussel, især for tredjemand, altså 

ved ’independence in appearance’-problematikken, kan der hos tredjemand opstå tvivl om, 

hvorvidt revisor er uafhængig i revisionen af den pågældende virksomhed. 

 

MHR fra Pandora udtaler, at det jo er en pris, den reviderede virksomhed og revisor sammen bliver 

enige om: 

 

“Ja, det er jo klart, at hvis man som tredjepart kan se, at der er en, en af de klassiske incitamenter, 

det er jo penge, så selvfølgelig er en revisions-fee én af de ting, hvor man skulle være opmærksom 
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på. Men man kan sige, det går jo to veje - vi har jo også en interesse som virksomhed i, at få 

forhandlet et honorar hjem, som er fornuftigt. De haler selvfølgelig den anden vej, de vil jo rigtig 

gerne have mange penge for deres ydelser, og vi vil gerne have et fornuftigt honorar, og så 

snakker vi om det. Så på den måde er det ligesom en indbygget i, at man ikke betaler for mange 

penge for en ydelse, fordi vi alle sammen har interesse i, at det bliver en fornuftig pris.”176 

5.4.2 70%-begrænsningen af virksomhedens revisionshonorar af ikke-

revisionsydelser  

EU indførte i forordningen en regel om, at ikke-revisionsydelserne leveret til en virksomhed, maks 

må udgøre 70% af det gennemsnitlige honorar for den lovpligtige revision. Først i det fjerde år 

træder bestemmelsen i kraft, og begrænsningen nulstilles, såfremt der er et år uden levering af 

ikke-revisionsydelser. 

 

For at vurdere om dette var et problem før EU-forordningen trådte i kraft, stillede vi spørgsmålet: 

“Oversteg I tidligere 70% begrænsningen?” til interviewgruppen. 

 

Virksomheder Ja Nej 

Deloitte X  

EY X  

Flügger  X 

KPMG X  

Novo Nordisk  X 

Pandora  X 

PwC X  

Tryg  X 

Tabel 5.4.2 “Oversteg I tidligere 70% begrænsningen?” 

 

5.4.2.1 Virksomhedernes mening om 70% begrænsningen 

Det fremgår, at ingen af vores virksomheder fra interviewgruppen oversteg begrænsningen 

tidligere.  

 

JK fra Novo Nordisk fortalte, at de tidligere efterlevede en begrænsning, der var defineret som 

50/50, altså måtte der være lige dele revisionsydelser og ikke-revisionsydelser. De var underlagt 

denne regel pga. deres notering på NY Stock Exchange, hvor virksomhederne følger SOX-

kravene. Men udover det, var der stor enighed blandt virksomhederne om, at selvom de ikke 
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oversteg begrænsningerne tidligere, skal de nu overvåge leveringen af ikke-revisionsydelser for at 

sikre sig, at der ikke sker en overstigning af begrænsningen. 

 

Hertil fik interview gruppen et tillægsspørgsmål om, hvordan de ville håndtere sådan en situation, 

altså hvis de indenfor de 3 år kunne se, at de var ved at nå grænsen. Hertil svarede JK fra Novo 

Nordisk med følgende: 

 

“… den dialog, vi indgår med vores eventuel kommende revisor, og netop have en dialog om hvad 

kommer det her til at betyde for jer i praksis, og er I i stand til at give afkald på de leverencer, som 

der måske vil være i spil her. Så det er en meget åben dialog man generelt har, er min forståelse i 

hvert fald omkring det her. Men ja, rent praktisk ville det betyde at man nok på nogle services som 

bliver leveret af revisor i dag, ville skulle gå til en anden. Det tror jeg er alles forventning, at det 

kommer nok til at være sådan.”177 

 

Dette betyder, at virksomheden kan blive tvunget ud i en situation, hvor de midt i en proces skal 

finde en ny rådgiver. Som oftest vil virksomheden være klar over dette, og vil i så tilfælde finde en 

ny rådgiver før projektets begyndelse. Fx nævner MS fra PwC at rådgivning i forbindelse med 

hvidvaskningsreglerne for Danske Bank, var en meget omtalt og omfattende rådgivningssag for 

dem, og dette ville nok i dag ikke være en opgave, Danske Banks generalforsamlingsvalgte revisor 

kunne foretage. MS understregede dog, at denne sag ikke var en af deres egne, men brugt som 

eksempel, da det var et meget omtalt emne.  

 

Reglen er forståelig og retningslinjerne er knap så komplicerede som de andre bestemmelselser, 

og der kommer ikke til at være de store vanskeligheder ved implementering af systemer eller 

observationssystemer, der skal overvåge honorarbeløbet, og fordelingen hertil.  

 

5.4.2.1.1 Ny rådgiver fra Big 4 eller andre spillere på markedet 

EU-forordningen håbede, at denne regel blandt andet ville bringe andre rådgivere på banen. Altså 

at virksomhederne ikke kun ville vælge en af de fire store revisionshuse, men ville undersøge 

markedet for andre rådgivningskonsulenter. 
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Dette blev derfor en del af den empiriske undersøgelse, hvor virksomhederne gav følgende svar 

på spørgsmålet: “Har I nogle forventning i forhold til hvem der kommer til at få de andre 

rådgivningsydelser. Vil det være nogle af de andre store revisionshuse?” 

 

 

Virksomheder Ja Nej 

Flügger X  

Novo Nordisk X  

Pandora  X 

Tryg X  

Tabel 5.4.2.1.1 “Har I nogle forventning i forhold til hvem der kommer til at få de andre rådgivningsydelser. Vil det være 

nogle af de andre store revisionshuse?” 

 

Der var nogenlunde enighed om, at virksomhederne ikke ville gå uden om Big 4. JG fra Tryg 

fortalte, at de har politik om at ved revisionsvalg skal der vælges en af Big 4, så dette bliver nok 

også et krav for rådgivningen. Det antages, at JG omtaler en tidligere politik, da denne type 

klausuler jf. forordningen betragtes som værende ugyldige. 

 

Novo mente umiddelbart også at de ville vælge en af Big 4, da de kræver en rådgiver på et globalt 

marked, og udtalte med følgende: 

 

“Ja, det bliver… det er rigtigt nok.. Det er.. Det er meget interessant og jeg tror at for de store 

virksomheder bliver det svært og ligesom at gå længere ned i… hierakiet om du vil...medmindre 

der samtidigt opstår et større udbud eller der opstår nogle af de mindre revisionshuse, som rent 

faktisk kan komme på banen, og kan overbevise. For os vil det selvfølgelig handle om en global 

tilstedeværelse, og selvfølgelig er der andre der har det, men det er ikke samme omfang som Big 

4, og det må vi bare erkende.”178 

 

Han tilføjede også yderligere, at han er bevidst om at det ikke nødvendigvis skal være en revisor, 

men den globale faktor, er meget vigtig for Novo Nordisk. 

 

MHR fra Pandora var den eneste blandt virksomhederne, vi interviewede, som ikke antager ved 

udpegning af en ny rådgiver, at det nødvendigvis bliver en af de fire store revisionshuse. Hans 

begrundelse ses herunder: 

 

“Vi ville vælge den, der var mest relevant. Og det er ud fra, igen, forretningsmæssige overvejelser, 

hvem kan tilbyde det, vi efterspørger, om det er at være global på markedet eller en ekspert-

kompetence på lige præcis det specielle område eller en favorabel prissætning eller et pre-

kendskab - det kan være mange forskellige årsager. Forretningsmæssige årsager, igen, spiller en 

stor rolle i valget af supplies.”179 
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Men ved et direkte spørgsmål om Pandora så ikke ville gå til et af de 4 store revisionshuse, 

udtrykte MHR fra Pandora, at de 4 store virksomheder jo har det Pandora søger - er global og har 

et netværk. Og man derfor kan forvente samme ensartede service leverance uanset om det er i fx 

København eller Ungarn. 

 

Der er nok en for stor tryghed i det velkendte, og ensartethed for de interviewede virksomheder, til 

at det ville give mening for dem at udforske rådgivningen med nye, mindre 

rådgivningsvirksomheder. Derudover har virksomhederne i vores interviewgruppe også udtrykt, at 

de ved fx uafhængighedsvurderinger foretaget i de forskellige store revisionshuse er så grundige, 

at det giver de reviderede virksomheder en tryghed, og føler at de med professionel skepsis kan 

vurdere konsulenten fremfor at de skal til at implementere store systemer der skal vurdere det hos 

virksomheden selv.  

 

5.4.2.2 Revisorernes holdning til 70% begrænsningen  

Revisionshusene havde et andet svar til spørgsmålet “Oversteg I tidligere 70% begrænsningen?”, 

se Tabel 5.4.2. Altså skal revisorer svare på om de tidligere oversteg ydelser på de 70%, og der 

var stor enighed om, at dette ikke var en sjældenhed. Ikke at det generelt var et problem, men 

fordelingen af revisions- og ikke-revisionsydelser havde været et fokusområde, da de enkelte 

revisionshuse selvfølgelig ville undgå uafhængighedskonflikter. 

 

CHH fra Deloitte besvarede således på et tidligere spørgsmål, for at angive at dette var et område 

de er opmærksomme på: 

 

“Vi har kunder hvor Revisionshonorar på 1 mio, og et år rådgivningshonorar på 20 mio., dette ville 

kunne lade sig gøre 2 år, og så har vi skulle gøre noget ved det, ved tredje år.”180  

 

Altså nævner han de sikkerhedsforanstaltninger, Deloitte foretog før EU-forordningen blev sat i 

kraft. De andre revisorer giver også udtryk for at der var enkelte tilfælde hvor de var nødt til at 

være opmærksomme på, at rådgivningen ikke udefra set ville fremstå som et brud på 

uafhængigheden.  

 

Udover at DS fra EY var enig med de resterende revisorer fra interviewgruppen, tilføjede han en 

bemærkning om, at man nu med 70% begrænsningen skulle være mere opmærksom på, hvilken 

form for rådgivning eller design og implementering, man kom til at hjælpe kunden med i årene op til 

en audit rotation, især hvis det er en kunde man ønskede at være revisor for på længere sigt. Ved 

udførelse af rådgivning til virksomheden, kunne der evt. være tale om egenkontroller, hvis revisor 

på længere sigt ønskede at være revisor for virksomheden. 

 

CHH fra Deloitte udtalte at han har været i revisionsbranchen i 32 år, og dengang var der en 

tydelig fordeling af at man enten var revisor for virksomheden, eller man var rådgiver. Han føler lidt 

at vi er på vej derhen igen181.  
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Dette vil give meget god mening. Der vil være flere virksomheder med indsigt i den reviderede 

virksomhed, og eventuelt svig og fejlinformationer har måske bedre mulighed for at blive fundet. 

Det er igen på bekostning af revisionskvaliteten, som vil falde ved en ny revisors eller rådgivers 

tiltræden, men derefter vil der fremmedrettet være to økonomiske specialister til at rådgive 

virksomheden om hver deres områder, men det vil være en stor fordel for virksomheden, og for 

regnskabsbrugerne at der er så mange professionelle øjne på virksomheden som muligt, hvad 

angår økonomi og uafhængighed. 

 

5.4.3 15% begrænsningen af revisors samlet honorar 

Denne begrænsning får ikke umiddelbart stor betydning for de verdensomspændende 

revisionsfirmaer, da disse har så mange store klienter, at honoraret fra én klient ikke vil nærme sig 

15 % af det samlede honorar. 

 

Ved den empiriske undersøgelse blev det kun bekræftet af revisorerne at dette aldrig vil blive 

aktuelt for Deloitte, EY, KPMG eller PwC i Danmark. Der er ingen af dem der har så store 

honorarer hos en kunde, at der er risiko for, at honoraret fra én kunde skulle overskride 15% af 

revisionshusenes samlede honorar. 

Dette kan dog være relevant, såfremt mindre reviisonsfirmaer indtræder på markedet for revision 

af virksomheder af interesse for offentligheden. 

5.4.4 Burde en anden betale revisors honorar? 

Ved den empiriske undersøgelse, var der kommentarer til, hvem der egentligt betaler revisors 

honorar, og hvordan det udefra set kan virke forkert at revisor honoreres af virksomheden, når det 

er virksomheden, revisor skal være uafhængig af.  

 

DS fra EY beskrev det meget tydeligt på følgende måde: 

 

“Det er jo en problemstilling som er central, og det er også derfor at de her etiske regler og de krav 

i forordning til revisors uafhængighed er etableret. For der er jo en naturlig mismatch i det at være 

uafhængig, og så samtidig bliver aflønnet af dem som vi skal være uafhængig af. Så derfor er de 

her regler jo nødvendige at have været sat op. Og det er også derfor at der bliver sanktionere 

ekstremt hårdt, når der er brud på de her uafhængighedsregler. Fordi det er essentielt at blive 

opfattet som værende uafhængig, ellers så har vi ikke noget eksistensgrundlag, kan man sige. Så 

det er en udfordring, og det er også derfor jeg tror der bliver brugt en del energi på at sikre at vi er 

uafhængige, og at der er relative strikse regler for hvad der skal overholdes.”182 

 

KS fra Flügger og JG fra Tryg er også enig med DS fra EY om at der også er et mismatch i at 

revisoren har en forretning med nogle ydelser der skal sælges, og skulle være i stand til at please 

sine klienter, så der vil nok altid være en uenighed om hvornår revisor er uafhængig. 

 

MS fra PwC unne se en løsning på denne problemstilling, men nok i en form som aldrig ville kunne 

implementeres i erhvervslivet alligevel. Han foreslog at der kunne være en fælles pulje hvor revisor 
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blev betalt af183. På denne måde ville der ikke forelægge en familiaritetstrussel, som nok er den 

mest gældende i denne situation, og revisoren kunne varetage sin uafhængighed på et helt andet 

niveau. 

Det kunne være en interessant løsning, at alle virksomheder betalte en vis procentdel af sin 

omsætning til en fælles kasse, og aflønningen af revisoren foregik fra den fælleskasse. Denne teori 

er dog ikke realistisk, om end den ville løse problemet om revisors honorering.  

 

5.4.5 Delkonklusion 

Honoraret til en revisor medfører en stor risiko for egeninteresse og advokeringstrussel i forhold til 

revisors uafhængighed.  

 

De nye regler angående honorarer definerer revisors uafhængighed sort på hvidt. 70%-

begrænsningen sikrer revisors varetagelse af offentlighedens interesse fremfor egen interesse i at 

sælge sine ydelser, men kan skabe større omkostninger for virksomheden og rådgivning af lavere 

kvalitet, da virksomhedens mest naturlige rådgiver afskæres fra at levere dette på fast basis. 

 

Virksomhederne er tvunget til at tænke økonomisk langsigtet med eventuelle rådgivningsydelser 

og omkostning bundet ved de ønskede ydelser, for at kunne træffe beslutningen om hvorvidt de 

kan bruge deres eksisterende revisor, eller der skal findes en ny rådgiver til at levere den 

pågældende ydelse. 

 

Begrænsningen på honorar fra ikke revisionsydelser fasholder revisors fokus på revision som 

hovedydelser, og sikrer dermed at revisor primært varetager offentlighedens interesse, frem for at 

revisor er rådgiver først og offentlighedens tillidsrepræsentant derefter. 

 

Begrænsningen på honorar modtaget fra én kune får ingen effekt på ’Big 4’ revisionsfirmaer, men 

forventes at være af betydning for mindre revisionsvirksomheder, som eventuelt kan indtræde på 

markedet for revision af virksomheder af særlig interesse for offentligheden. 
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5.5 Revisionsudvalg 

5.5.1 Revisionsudvalgets formål 

Efter skandaler som Enron og Worldcom i starten af 2000’erne vurderede EU, at der var behov for 

yderligere kontrol med regnskabsaflæggelsen, og efter finanskrisen kom også revisors 

uafhængighed i fokus184. EU angiver i forordningens grundlæggende betragtninger, at 

revisionskvaliteten direkte påvirker markederne, og ønsket om en højere revisionskvalitet var 

derfor medvirkende til, at EU indførte kravet om etablering af revisionsudvalg i virksomheder af 

interesse for offentligheden185. Dette skyldes en forventning om, at revisors rapportering til et 

særligt kvalificeret udvalg frem for til bestyrelsen vil have en positiv effekt på kvaliteten af den 

udførte revision, da revisionens udførelse løbende overvåges af kvalificerede personer med indsigt 

i de særlige forhold, der er gældende for virksomheden og branchen186. 

 

Forordningen pålægger virksomheder af interesse for offentligheden at oprette et revisionsudvalg, 

som har til formål at varetage blandt andet regnskabsaflæggelsen og overvågningen af den 

eksterne revision. Formålet med dette er at få virksomheden til at have mere fokus på og tage 

mere ansvar for, at revisionen er effektiv samt at regnskabsaflæggelsen foregår korrekt og giver et 

retvisende billede af virksomhedens situation. Dette opnås ved at flytte bestyrelsens opgave 

omkring regnskab og revision ned i et underudvalg, så medlemmerne af udvalget kan fokusere på 

problemstillingerne på disse områder, mens bestyrelsen kan fokusere på at drive virksomheden. 

Det er netop bestyrelsens hovedformål at drive forretningen og lægge langsigtede strategier for 

virksomhedens udvikling, og når compliance-diskussionen kommer på bestyrelsens agenda, har 

de ikke tid til at behandle begge områder så intensivt, som der er behov for. 

 

“Så den tid, de har til at drøfte forretningen og strategi osv., bliver mere og mere ‘tick the box’-

compliance.” LBB, KPMG187 

 

Der er ingen gevinst ved, at en bestyrelse bruger så meget tid på at opfylde de krav, der er til 

virksomheden, at de ikke kan varetage deres andre opgaver. Selvom det vil kræve ressourcer og 

tid at gøre et nyetableret revisionsudvalg klar til at varetage opgaverne inden for 

regnskabsaflæggelse og revision, vil det derfor på længere sigt give bestyrelsen mere tid til at 

fokusere på deres hovedformål188. 

 

5.5.1.1 Opdeling af arbejdsbyrde 

Vores empiri viste, at virksomhederne er positivt indstillede over for revisionsudvalget, og at de kan 

se fordelen i at flytte nogle arbejdsopgaver ned i et underudvalg. Det understreges dog, at det er 

vigtigt at bruge udvalget rigtigt, således at det, der behandles i revisionsudvalget ikke skal 

behandles igen i bestyrelsen, som blot skal modtage et referat189. 
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Da underudvalg af bestyrelsen er en relativt ny ting i Danmark, har det betydet, at bestyrelserne 

ikke har været vant til denne praksis. De har derfor skullet undersøge, hvordan de skal behandle et 

underudvalg, og hvilke nye forretningsgange, de skulle indføre190. 

Når først udvalget er etableret og rutineret, giver det mulighed for at gå i dybden med 

problemstillingerne i en grad, som man ikke kan forvente, at bestyrelsen vil kunne: 

 

“Der er bare nogle tunge regnskabsmæssige, compliance-mæssige og skattemæssige forhold, 

som man ikke kan forvente at en bestyrelse kan bruge tid på, i den dybde, som de skal, og ikke har 

kompetencen til.” KS, Flügger191 

 

Fokusgruppens svar på spørgsmålet “Hvad synes du om formålet med et revisionsudvalg?” gav 

følgende resultat: 

 

Virksomheder Kvalificeret udvalg 
Forum med særligt fokus 

Uafhængigt 
udvalg 

 

Deloitte (X)  

EY X  

Flügger X  

KPMG X  

Novo Nordisk X  

Pandora  X 

PwC X  

Tryg X  

Tabel 5.5.1.1 “Hvad synes du om formålet med et revisionsudvalg” 

 

Næsten alle deltagere nævnte, at det var en fordel at have et særligt kvalificeret underudvalg til at 

behandle de komplicerede problemstillinger på området, men MHR fra Pandora fremhævede i 

stedet udvalgets uafhængige status ift. at tage stilling til leverede ydelser. CHH fra Deloitte angav 

specifikt muligheden for at diskutere mulige trusler mod revisors uafhængighed, samt at udvalget 

giver et godt modspil til revisor. At dette svar adskiller sig fra de andre revisorers, kan skyldes at 

CHH’s arbejdsområde er uafhængighed og ikke revision. 

 

Det er særligt de store virksomheder, der har gavn af at flytte dele af arbejdsbyrden ned i et 

underudvalg, som er dedikeret til at håndtere nogle specifikke opgaver, som måske ikke behøver 

at blive diskuteret i den samlede bestyrelse, men i stedet kan afgøres af nogle få, særligt 

kvalificerede personer192. 
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Dette kunne tyde på, at EU’s krav om oprettelse af revisionsudvalg vil resultere i en øget 

revisionskvalitet, da regnskabsaflæggelsen og de revisionsmæssige forhold, alt andet lige, vil blive 

behandlet mere indgående end tidligere. Oprettelsen af et revisionsudvalg signalerer også, at 

bestyrelsen har fokus på uafhængighed ift. regnskabs- og revisionsmæssige beslutninger, samt at 

de prioriterer en kvalificeret behandling af problemstillinger inden for regnskab, revision og 

risikostyring193. 

 

5.5.1.1.1 Centralisering af kompetencer 

Kravet om, at mindst ét medlem skal have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision, 

samt at udvalget samlet set skal have kompetencer, der er relevante for virksomheden, vil 

desuden sikre, at opgaverne varetages af kvalificerede personer, der har kendskab til 

virksomheden. 

 

“... og hiver de særlige kompetencer ud af bestyrelsen som nu giver mening, for at kunne diskutere 

de relevante aspekter, fx den finansielle rapportering eller detaljer om den eksterne revision.” JK, 

Novo Nordisk194 

 

Denne centralisering af de relevante kompetencer vil umiddelbart lette den eksterne revisors 

kommunikation om revisionsforhold, da det i mange tilfælde er en tidligere revisor eller CFO, der 

sidder i udvalget, og som revisor skal rapportere til. At den eksterne revisor har en person med en 

faglig ballast at sparre med er en fordel for virksomheden ift. at sikre en høj revisionskvalitet, 

hvilket er med til at opveje det ekstra arbejde, revisionsudvalget kræver af virksomheden195. 

 

Revisionsudvalget har også til opgave at overvåge revisionskvaliteten og deres 

generalforsamlingsvalgte revisors uafhængighed. Denne opgave er en del af grunden til, at ingen 

fra direktionen må sidde med i revisionsudvalget, selvom det er tilladt for direktionen at indgå i 

bestyrelsen. Revisionsudvalget skal være en uafhængig del, adskilt fra den daglige ledelse, for at 

kunne varetage den kontrolfunktion, de har til opgave196. 

 

5.5.1.1.2 Revisionsudvalget som sparringspartner 

Etablering af revisionsudvalg forventes at give revisorerne modspil fra virksomhederne, men kan 

også tænkes at gavne dem i form af den ekstra beskyttelse af uafhængigheden, da denne skal 

vurderes af både virksomhedens revisionsudvalg og revisor selv197. 

Revisor skal også have en dialog med udvalget om sin uafhængighed, hvilket kan være en fordel i 

tilfælde, hvor der er leveret en ydelse, og efterfølgende sået tvivl om, hvorvidt den faktisk måtte 

udføres. I disse tilfælde vil der fra myndighedernes side lægges vægt på, hvilken dialog der har 

været med udvalget, så revisor kan ‘hænge sin hat på’ at have haft den dialog198. 
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5.5.1.2 Revisionsudvalgets tilsyn med den udførte revision 

De adspurgte revisorer er desuden enige om, at det er fornuftigt at have et udvalg, der kan hjælpe 

bestyrelsen med at vurdere, om den eksterne revisor får adresseret de rigtige forhold, og om der er 

nogle områder, som kræver særlig opmærksomhed. 

 

“Tit er bestyrelsen mere kommerciel og strategisk anlagt, de har ikke så meget revisions- og 

regnskabsmæssig forståelse. Ideen om revisionsudvalg er derfor ret fornuftig - de har styr på 

tallene, og så indstiller de til bestyrelsen om regnskabet er ok eller ej.” DS, EY199 

 

Revisionsudvalget skaber dermed et forum, hvor drøftelserne om de krav, der er til børsnoterede 

virksomheder, kan være mere tekniske og give en anden dybde i diskussionerne med klienten200, 

ligesom der er større fokus på compliance end der kan være i den samlede bestyrelse201. 

 

Mens der generelt var stor opbakning til udvalget blandt revisorerne, blev der også udtrykt en 

holdning om, at der måske er enkelte revisionsudvalg, der ikke er parate til at varetage deres 

opgaver: 

 

“Det er vel ikke helt urimeligt at sige, at der er nok også et eller to revisionsudvalg i dansk 

erhvervsliv, som måske lige skulle upscale deres kompetencer og skills ift. at varetage en opgave 

som revisionsudvalg.” LBB, KPMG202 

 

Der kan dermed være stor forskel på, hvor organiserede revisionsudvalgene er, og om de har 

forstået udvalgets rolle som underudvalg med fokus på revision, og derfor ikke får gjort det 

professionelt nok til at drage fuld nytte af samspillet med den eksterne revisor. Andre udvalg 

fungerer derimod effektivt ved fx at have agendaer, kommissorier og ved at sende relevant 

materiale ud inden møder203. 

 

5.5.1.3 Revisionsudvalgets ansvar ift. revisors uafhængighed 

Revisionsudvalget har fået ansvar for en række opgaver, herunder godkendelse af revisors 

levering af ikke-revisionsydelser, og kan indbringes for Revisornævnet ved overtrædelse af 

reglerne i forordningen, Revisorloven, Selskabsloven eller regler, der implementerer 

revisordirektivet. Det, at medlemmerne af revisionsudvalget kan sanktioneres på samme måde 

som revisorer, jf. RL § 44a, er indført samtidig med forordningen, og er særligt interessant, fordi 

man også indførte muligheden for at have eksterne medlemmer af revisionsudvalget. Det betyder, 

at et medlem af revisionsudvalget, som ikke sidder i bestyrelsen og i alle henseender er 

uafhængigt af virksomheden, stadig kan sanktioneres ved overtrædelse af reglerne. 

 

                                                 
199 Interview med Daniel Sitch, EY, 25.04.2018, (33:05), Bilag 2 
200 Interview med Lau Bent Baun, KPMG, 12.04.2018, (31:35), Bilag 3 
201 Interview med Martin Schmidt, PwC, 09.04.2018, (14:10), Bilag 4 
202 Interview med Lau Bent Baun, KPMG, 12.04.2018, (31:35), Bilag 3 
203 Interview med Lau Bent Baun, KPMG, 12.04.2018, (37:15), Bilag 3 
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Dette er medvirkende til, at alle medlemmer af revisionsudvalget tager uafhængighedskravene 

alvorligt, hvilket bekræftes af virksomhederne204. Udvalget har derfor en årlig gennemgang og 

diskussion af uafhængigheden og nogle retningslinjer, som skal efterleves205, ligesom de skal 

godkende de ydelser, der leveres206, så de kan være sikre på, at der ikke opstår trusler mod 

uafhængigheden.  

 

5.5.1.3.1 Interne procedurer 

Revisorerne deler opfattelsen af, at udvalget har fokus på uafhængighedskravene207, men nævnte 

også at det kan være en udfordring, at udvalgene stoler for meget på revisionshusenes egne 

procedurer, da de dermed kan have tendens til at læne sig for meget op ad dem, i stedet for at 

udvikle deres egne godkendelsesprocedurer208. 

Dette understøttes til dels i interviews med virksomhederne, da: 

 

“Der er så meget på spil for den enkelte revisor og revisionshus” KS, Flügger209 

 

Der blev altså lagt vægt på, at selvom virksomheden havde sine egne kontroller, så havde man 

stor tiltro til kontrolsystemerne hos de store revisionsfirmaer, som da også er sat op således, at der 

ikke kan oprettes opgaver på kunder i andre lande, uden at opgaven godkendes hos revisor i 

Danmark210.  

 

I virksomhederne fungerer det ofte sådan, at visse ydelser kan godkendes af andre end 

revisionsudvalget, såfremt de ligger indenfor et beløb, der fastsættes internt i virksomheden. 

Ydelser over den interne beløbsgrænse vil så altid skulle godkendes af revisionsudvalget, ligesom 

udvalget modtager en periodevis oversigt over leverede ydelser, så de kan sikre sig, at der ikke er 

leveret noget, som ikke er godkendt211. Disse procedurer er til for at revisor og revisionsudvalg i 

fællesskab kan sikre, at der ikke leveres nogen forbudte ydelser, og at der ikke kan sås tvivl om 

revisors uafhængighed212. 

 

5.5.1.3.2 Sanktionsmuligheder 

Såfremt et medlem af revisionsudvalget ikke varetager sit ansvar for, at reglerne overholdes, er der 

mulighed for at sanktionere gennem advarsler eller bøder, eller ved grove overtrædelser at forbyde 

dem at deltage i bestyrelser, direktioner og revisionsudvalg. Dette sender et klart signal om, at 

bestyrelsens og udvalgets ansvar overvejende sidestilles med revisors, samt at virksomheden 

forventes at tage aktivt del i arbejdet omkring revisionen - der skal være ‘accountability’ for 

virksomheden213. Dette ansvar betyder, at det nu er endnu vigtigere end tidligere, at 

                                                 
204 Interview med Keld Sørensen, Flügger, 25.04.2018, (15:13), Bilag 5 
205 Interview med Jens Galsgaard, Tryg, 18.04.2018, (20:15), Bilag 8 
206 Interview med Mads Hee Raun, Pandora, 20.04.2018, (25:26), Bilag 7 
207 Interview med Carsten Høj Hansen, Deloitte, 16.04.2018, (33:45), Bilag 1 
208 Interview med Lau Bent Baun, KPMG, 12.04.2018, (40:52), Bilag 3 
209 Interview med Keld Sørensen, Flügger, 25.04.2018, (23:22), Bilag 5 
210 Interview med Daniel Sitch, EY, 25.04.2018, (40:00), Bilag 2 
211 Interview med Daniel Sitch, EY, 25.04.2018, (40:00), Bilag 2 
212 Interview med Daniel Sitch, EY, 25.04.2018, (40:00), Bilag 2 
213 Interview med Jimi Kehlet, Novo Nordisk, 24.04.2018, (42:44), Bilag 6 
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virksomhederne sammensætter en bestyrelse og et revisionsudvalg, der har de nødvendige 

kvalifikationer til at varetage udvalgets ansvar. 

Sanktionsmulighederne kan også tænkes at have en negativ effekt på muligheden for at finde 

eksterne medlemmer af revisionsudvalget, da et eksternt medlem ikke er en del af bestyrelsen, og 

derfor ikke har nogen indflydelse på virksomheden udover sit virke som medlem af udvalget. 

Begrænset indflydelse på beslutninger formodes, i kombination med sanktionsmulighederne ved 

overtrædelser, at gøre det mindre attraktivt at være eksternt medlem af et revisionsudvalg. 

 

5.5.2 Udvalgets sammensætning 

Udvalget kan i dag bestå af både interne og eksterne medlemmer, hvor eksterne medlemmer 

defineres som personer, der ikke er medlem af bestyrelsen. Både interne og eksterne medlemmer 

har samme ansvar og er omfattet af samme regulering som medlemmer af bestyrelsen. 

Der er ingen begrænsninger for, hvor mange interne eller eksterne medlemmer, der skal indgå i 

udvalget, men såfremt eksterne medlemmer indgår i udvalget, indtræder kravet om, at flertallet af 

medlemmerne, herunder formanden, skal være uafhængige. 

 

Der er krav om, at der skal indgå et medlem med kvalifikationer inden for regnskab eller revision i 

udvalget, således at der er et medlem med faglige kompetencer214. Det kunne umiddelbart være 

en fordel, at flere af medlemmerne havde disse kompetencer, så de alle kunne deltage i dialogen 

om revisionen på samme grundlag, og det ikke hovedsageligt er én person, der forstår 

problemstillingerne inden for området215. Da revisionsudvalget, afhængigt af virksomhedens 

størrelse, måske kun består af 2 eller 3 personer, kan dette krav dog være svært at opfylde, når 

udvalget samtidig skal leve op til kravet om, at udvalget samlet set skal have kompetencer af 

relevans for virksomhedens branche. Dette kan være grunden til, at der ikke kræves regnskabs- 

eller revisionsmæssige kompetencer af alle medlemmerne i revisionsudvalget.  

 

5.5.2.1 Det regnskabsfaglige medlems uafhængighed 

Kravet om, at medlemmet med regnskabs- eller revisionsmæssige kvalifikationer skal være 

uafhængigt, er nu ophævet. Der skal fortsat blot indgå ét, uafhængigt eller afhængigt, medlem med 

disse kvalifikationer i revisionsudvalget. Vores empiri viste, at virksomhederne mente, der var tale 

om en detalje216, og at de ikke umiddelbart mente, at dette gav grund til bekymring, selvom det 

måske ikke har helt samme signalværdi217. 

At dette krav er slækket en smule, letter virksomhedens opgave med at finde de rigtige 

medlemmer til bestyrelse og revisionsudvalg, selvom det stadig ville være optimalt at kunne 

kombinere de to dele, således at det regnskabsmæssigt kompetente medlem også er det 

uafhængige medlem, når uafhængighedskravet er i spil218. 

 

                                                 
214 Interview med Carsten Høj Hansen, Deloitte, 16.04.2018, (31:12), Bilag 1 
215 Interview med Daniel Sitch, EY, 25.04.2018, (34:50), Bilag 2 
216 Interview med Mads Hee Raun, Pandora, 20.04.2018, (28:34), Bilag 7 
217 Interview med Jimi Kehlet, Novo Nordisk, 24.04.2018, (44:26), Bilag 6 
218 Interview med Jimi Kehlet, Novo Nordisk, 24.04.2018, (44:26), Bilag 6 
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Der var overvejende enighed blandt revisorerne om, at fokus først og fremmest bør være på at 

sikre de relevante kompetencer i udvalget, og dernæst på medlemmernes uafhængighed219. 

 

“Hvis der er andre medlemmer, så kan man ‘safeguarde’ det, og så tage fordel af den viden, der er 

fra fx en tidligere CFO og hans kompetencer i øvrigt om det at drive en børsnoteret virksomhed. Så 

hvis man finder den rigtige balance, så tror jeg ikke man skal være så bekymret for dét.” LBB, 

KPMG220 

 

Der kan dog også argumenteres for at alle medlemmer af udvalget, og særligt personen med 

kvalifikationerne, burde være uafhængige, da det nok vil være den fagligt kompetente, der har 

mest indflydelse på beslutningerne. Det må dog formodes, at det vil være for belastende for nogle 

af virksomhederne at skulle leve op til et sådant krav, når de samtidig skal sikre at udvalget er i 

besiddelse af de relevante kompetencer221. 

 

I nedenstående tabel fremgår fokusgruppens svar på spørgsmålet “Er du tilfreds med kravene til 

revisionsudvalgets kvalifikationer?” 

 

Virksomheder Tilfreds Utilfreds 
Ønsker større eller bedre definerede 

krav 

Deloitte X  

EY  X 

Flügger X  

KPMG  X 

Novo Nordisk X  

Pandora X  

PwC  X 

Tryg X  

Tabel 5.5.2.1 “Er du tilfreds med kravene til revisionsudvalgets kvalifikationer?” 

 

De af fokusgruppens deltagere, der har svaret, at de er utilfredse med kravene til 

revisionsudvalget, mener enten at kravene er for lave eller at der mangler en klar definition af, 

hvornår man har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. JK fra Novo Nordisk 

uddybede med følgende: 

 

                                                 
219 Interview med Lau Bent Baun, KPMG, 12.04.2018, (39:08), Bilag 3 
220 Interview med Lau Bent Baun, KPMG, 12.04.2018, (39:08), Bilag 3 
221 Interview med Carsten Høj Hansen, Deloitte, 16.04.2018, (31:12), Bilag 1 
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“Jeg synes det er vigtigt at man ikke forventer at hele revisionsudvalget skal være finansielle 

eksperter, for det ville være ekstremt svært at sammensætte i en bestyrelse hvor der er andre 

kompetencer som også er vigtige”222 

 

Minimumskravene til sammensætningen af revisionsudvalget er derfor naturligt fastsat efter, 

hvordan virksomhederne får de nødvendige kompetencer på den mindst belastende måde, og 

virksomhederne opfatter da også minimumskravene som værende tilstrækkeligt til at sikre et 

kvalificeret udvalg223. 

 

5.5.3 Udvalgets kvalifikationer 

5.5.3.1 Kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision 

Kravene til medlemmernes kvalifikationer angiver, at mindst ét medlem skal have kvalifikationer 

inden for “regnskab eller revision”, men definerer ikke, hvilke uddannelser eller job, der opfylder 

dette krav. I lovbemærkningerne til Revisorloven fra 2008 gives dog en række eksempler på 

uddannelser og arbejdserfaring, der betragtes som kvalificerende til en rolle i revisionsudvalget, 

selvom listen ikke er udtømmende. 

 

Den eksterne revisor har tidligere skullet kommunikere forhold omkring revision til bestyrelsen, 

men denne kommunikation er nu hovedsageligt flyttet ned til revisionsudvalget. For revisorerne 

betyder det, at der er mulighed for at drøfte nogle mere komplekse problemstillinger og at 

kommunikationen kan være mere teknisk, da mindst ét af udvalgets medlemmer har forståelse for 

regnskab, og måske endda inden for revision. Dette betyder, at udvalgets fagligt kvalificerede 

medlem (eller medlemmer) kender flere begreber og kan forstå tungere formuleringer, hvor 

kommunikationen til bestyrelsen formodes at skulle kunne læses af et bredere publikum224. 

 

“Man kunne nok godt regulere det lidt tydeligere, for hvad vil det sige at have kvalifikationer inden 

for revision?” MS, PwC225 

 

Kravene til kvalifikationer er vagt formuleret, og en stramning af disse efterlyses af revisorerne226, 

ligesom en nærmere angivelse af, hvad der skal forstås som regnskabs- og revisionsmæssige 

kvalifikationer227. I virksomhederne tolkes dette fx som værende én, der har hands-on erfaring228. 

 

Der eksisterer heller intet krav til hvor nylig den kvalificerede uddannelse eller arbejdserfaring skal 

være, og det er derfor muligt, at personens erfaring reelt vil være forældet ift. gældende lovgivning 

og evt. markedsforhold, selvom man formelt set opfylder kravene til kvalifikationer229. 

 

                                                 
222 Interview med Jimi Kehlet, Novo Nordisk, 24.04.2018, (31:20), Bilag 6 
223 Interview med Jimi Kehlet, Novo Nordisk, 24.04.2018, (34:49), Bilag 6 
224 Interview med Daniel Sitch, EY, 25.04.2018, (39:04), Bilag 2 
225 Interview med Martin Schmidt, PwC, 09.04.2018, (14:49), Bilag 4 
226 Interview med Daniel Sitch, EY, 25.04.2018, (33:55), Bilag 2 
227 Interview med Martin Schmidt, PwC, 09.04.2018, (14:49), Bilag 4 
228 Interview med Keld Sørensen, Flügger, 25.04.2018, (15:28), Bilag 5 
229 Interview med Lau Bent Baun, KPMG, 12.04.2018, (31:40), Bilag 3 
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Der kan argumenteres for, at hvis revisor og revisionsudvalg skal have samme ansvar, og der til 

revisor er krav om en bestemt uddannelse samt årlig efteruddannelse, så bør disse krav også 

omfatte revisionsudvalgets medlemmer230. 

 

5.5.3.2 Kompetencer inden for virksomhedens sektor 

Kravet om, at medlemmerne samlet set skal have kompetencer inden for virksomhedens sektor, er 

indført i forordningen og er dermed nyt. Hvilke kvalifikationer, der er relevante for virksomheden, 

defineres ikke nærmere, og bestyrelsen må derfor selv vurdere, hvordan de kan opfylde dette krav. 

Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at udvalget opfylder både kvalifikations- og 

kompetencekravene, så det er i stand til at håndtere de opgaver, et revisionsudvalg har ansvaret 

for. Da ét af medlemmerne af revisionsudvalget hos Novo Nordisk for nylig blev valgt som 

bestyrelsesformand, blev han erstattet af én, der ikke har samme finansielle kompetence, men 

som i stedet har en dyb forståelse af farmaindustrien, og dermed opfyldte kravet om kompetencer, 

der er relevante for virksomhedens sektor231. Ligeledes vurderer Tryg deres udvalgsmedlemmer på 

baggrund af deres viden om virksomheden og forsikringsselskaber generelt232. 

Generelt kunne det tyde på, at bestyrelsen tidligere valgte medlemmer på baggrund af deres 

forbindelser og indsigt i forretningen, og at der har været lagt mindre vægt på den 

regnskabsmæssige forståelse233. Dog vil nogle af medlemmerne givetvis have været i besiddelse 

af både indsigt i virksomheden og regnskabsmæssig kompetence opnået gennem tidligere virke 

som fx økonomidirektører234. 

 

På trods af at der nu er kommet ændrede krav til revisionsudvalget, er det ikke sikkert, at udvalgets 

profil eller kvalifikationer ændres prompte, da dette kræver en udskiftning af udvalgets eller 

bestyrelsens medlemmer. For at få nye kompetencer ind, kan et af de andre medlemmer derfor 

skulle forlade bestyrelsen. Da det er bestyrelsen, der vælger medlemmerne af revisionsudvalget, 

kan det tænkes at de vil være tilbageholdende med at udskifte medlemmerne af udvalget eller 

bestyrelsen, selvom de ellers er interesserede i at få de nye kompetencer ind i udvalget235. 

 

Det må derfor, på trods af, at der er mange mulige kvalificerede medlemmer og virksomheden har 

fokus på at samle de relevante kompetencer, formodes at det kan tage noget tid, før alle 

bestyrelser har fået sammensat et revisionsudvalg med de optimale kompetencer236. 

 

5.5.3.3 Vurdering af medlemmers kvalifikationer 

Under vores interviews trådte særligt Novo Nordisks vurdering af udvalgets regnskabsmæssige og 

branchespecifikke kompetencer frem, da deres formand udover at være uafhængig også er 

medlemmet med særlig finansiel indsigt. 

                                                 
230 Interview med Lau Bent Baun, KPMG, 12.04.2018, (31:40), Bilag 3 
231 Interview med Jimi Kehlet, Novo Nordisk, 24.04.2018, (32:10), Bilag 6 
232 Interview med Jens Galsgaard, Tryg, 18.04.2018, (21:00), Bilag 8 
233 Interview med Carsten Høj Hansen, Deloitte, 16.04.2018, (29:20), Bilag 1 
234 Interview med Martin Schmidt, PwC, 09.04.2018, (15:50), Bilag 4 
235 Interview med Lau Bent Baun, KPMG, 12.04.2018, (34:36), Bilag 3 
236 Interview med Lau Bent Baun, KPMG, 12.04.2018, (34:36), Bilag 3 
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Novo Nordisk havde også haft en nylig udskiftning i revisionsudvalget, da et af medlemmerne, som 

også havde finansiel indsigt, blev bestyrelsesformand. I bestyrelsen sidder derfor nu en formand 

med forståelse for regnskab, og i revisionsudvalget sidder en formand med samme kvalifikationer, 

som endda er uafhængig - Novo Nordisk sender dermed et stærkt signal om, at de tager 

uafhængigheden alvorligt237. 

 

5.5.3.4 Revisionsudvalgets opgaver 

Udvalgets opgaver skal som minimum omfatte følgende: 

 

1. Den lovpligtige revision rapporteres til det øverste ledelsesorgan 

2. Sikring af integriteten ift. regnskabsaflæggelsen 

3. Effektiviteten af intern kontrol, interne revision og risikostyringen ift. regnskabsaflæggelsen 

4. Kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden 

5. Revisors uafhængighed og overholdelse af levering af andre ydelser 

6. Revisionsudvalgets procedure for udvælgelse af revisionsfirmaet 

 

5.5.3.4.1 Den lovpligtige revision rapporteres til det øverste ledelsesorgan 

Revisionsudvalget skal monitorere udførelsen af den lovpligtige revision og rapportere forhold om 

denne til bestyrelsen, samt underrette bestyrelsen om regnskabsaflæggelsen. 

Da udvalget har ansvar for at holde bestyrelsen underrettet, er det nærliggende at kræve, at 

medlemmerne har relevante kompetencer inden for regnskabsvæsen eller revision, så de kan 

afgive en kvalificeret rapport til bestyrelsen. 

Dette er den største opgaver, revisionsudvalgene i de interviewede virksomheder varetager, da de 

alle nævner regnskabsaflæggelsen og kvartalsregnskaber, samt kommunikation til fondsbørsen238, 

som de mest tidskrævende opgaver239.  

 

Et kvalificeret udvalgs løbende kontakt til bestyrelsen om disse forhold formodes at højne 

revisionskvaliteten, da revisors kommunikation til revisionsudvalget kan have et fagligt højere 

niveau end kommunikationen til bestyrelsen.  

 

5.5.3.4.2 Sikring af integriteten ift. regnskabsaflæggelsen 

Udvalget skal også sikre integriteten ift. regnskabsaflæggelsen, og bliver således et vigtigt led 

mellem bestyrelsen og den eksterne revisor. Dette skyldes at den eksterne revisor har kendskab til 

regnskabsaflæggelse og revision af virksomheden, mens bestyrelsen har en dyb indsigt i deres 

virksomhed, men ikke nødvendigvis viden om revision af denne type virksomhed. Udvalget er 

således kombinationen af de to halvdele, der håndterer regnskabsaflæggelsen. Revisionsudvalget 

har også pligt til at komme med forslag til forbedringer ifm. regnskabsaflæggelsen. 

Udførelsen af denne opgave kræver umiddelbart flere kvalifikationer inden for regnskabsvæsen 

end revision, omend begge ville være at foretrække. 

                                                 
237 Interview med Jimi Kehlet, Novo Nordisk, 24.04.2018, (32:10), Bilag 6 
238 Interview med Keld Sørensen, Flügger, 25.04.2018, (18:58), Bilag 5 
239 Interview med Jimi Kehlet, Novo Nordisk, 24.04.2018, (36:35), Bilag 6 
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At have et udvalg internt i virksomheden, som har både kompetencer inden for regnskabsvæsen 

og kendskab til virksomheden vil umiddelbart bidrage til en højere revisionskvalitet. 

 

5.5.3.4.3 Effektiviteten af intern kontrol, interne revision og risikostyring ift. regnskabsaflæggelsen 

Udvalgets overvågning af de interne kontroller og den interne revision skal sikre, at disse fungerer 

effektivt ift. regnskabsaflæggelsen. Denne overvågning skal finde sted uden at krænke 

revisionsudvalgets uafhængighed, hvilket antages at betyde, at udvalget ikke må indgå i 

virksomhedens kontrolsystem, men i stedet skal indtage en position uden for systemet, således at 

de kan teste kontrollerne som en uafhængig enhed240. 

De interne kontroller og den interne revision er nogle af de største opgaver, udvalget har fået 

ansvar for, ifølge de interviewede virksomheder241. Udvalget har også ansvaret for risikostyring ift. 

regnskabsaflæggelsen, men dette håndteres i nogle virksomheder af et særskilt risikoudvalg, som 

har drøftelser af alle virksomhedens risici på deres egen agenda242. 

Om medlemmernes kvalifikationer antages det, at kompetencer inden for revision ville gøre mere 

nytte end kompetencer inden for regnskabsvæsen ved udførelse af denne opgave. Dette skyldes, 

at en revisor tester de interne kontroller og efterprøver den interne revisions resultater, og dermed 

ville et revisionsudvalgsmedlem med denne baggrund have større erfaring med at føre tilsyn med 

disse forhold. 

Udvalgets varetagelse af disse opgaver antages at resultere i en højere revisionskvalitet. 

 

De foreløbigt gennemgåede opgaver sigter mod at hæve kvaliteten af den lovpligtige revision, hvor 

de næste omhandler overvågning og sikring af revisors uafhængighed. 

 

5.5.3.4.4. Kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden 

Kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheden omfatter overvågning af den lovpligtige revision, hvor 

revisionsudvalget skal påse, at revisor er uafhængig, både ‘in mind’ og ‘in appearance’ samt at 

denne har de fornødne kompetencer243. Udvalget skal samtidig sikre at regnskabet tilvirkes uden 

væsentlige fejl ved at øge revisionskvaliteten og mindske mulige loopholes244. For at udvalget kan 

vurdere, om revisionskvaliteten er tilstrækkeligt høj, skal revisor fremlægge en revisionsplan, 

hvorefter udvalget skal tage stilling til, om væsentlighedsniveauet er passende samt hvorvidt de er 

enige i revisors identifikation af betydelige risici.  

Hvis udvalget skal kunne varetage denne opgave bedst muligt, formodes det at mindst ét af 

medlemmerne bør have kvalifikationer inden for revision, da denne kompetence vil give de bedste 

forudsætninger for at kunne vurdere om revisionsplanen og væsentlighedsniveauet er passende.  

Udvalgets kvalitetskontrol af revisionen forventes at øge revisionskvaliteten, og overvågningen af 

revisors uafhængighed forventes at medvirke til at sikre, at revisor er uafhængig i sit virke. 

 

                                                 
240 Erhvervsstyrelsens vejledning om revisionsudvalg, s. 16 
241 Interview med Jimi Kehlet, Novo Nordisk, 24.04.2018, (36:35), Bilag 6 
242 Interview med Jens Galsgaard, Tryg, 18.04.2018, (23:09), Bilag 8 
243 Erhvervsstyrelsens vejledning om revisionsudvalg, s. 18 
244 Reform of the EU Statutory Audit Market FAQ 
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5.5.3.4.5 Revisors uafhængighed og overholdelse af levering af andre ydelser  

Revisionsudvalget fører tilsyn med, om den eksterne revisor er uafhængig, og modtager årligt en 

bekræftelse om uafhængighed fra revisor. Denne erklæring omfatter alle ledende 

revisionsmedarbejdere på opgaven. Revisor skal også drøfte truslerne mod sin uafhængighed med 

udvalget, ligesom det skal dokumenteres hvilke sikkerhedsværn, der er opstillet for at modvirke 

disse trusler.  

 

5.5.3.4.5.1 Dialog om trusler  

Denne drøftelse af uafhængighed og trusler udfordrer revisor, da han nu skal argumentere for, at 

han er uafhængig i den givne situation, overfor et udvalg, som grundet kvalifikationerne inden for 

regnskabsvæsen eller revision, antages at være kvalificerede til at vurdere uafhængigheden. 

Diskussionen vil hjælpe revisor med at få belyst alle de mulige trusler og 

sikkerhedsforanstaltninger, der måtte være relevante, og forventes derfor at medvirke til at styrke 

investorernes tillid til revisionen og regnskabsaflæggelsen245. I tilfælde af, at der senere skulle 

opstå tvivl om, hvorvidt revisor var uafhængig i situationen, vil myndighederne ved en eventuel 

undersøgelse lægge vægt på, at revisor og revisionsudvalg har haft denne dialog om mulige 

trusler. Udover at skærpe granskningen af revisors uafhængighed under processen, fungerer 

drøftelsen med udvalget derfor også som en måde at dække sig ind på, og vise, at man har gjort, 

hvad man kunne246. 

Udvalgets opgave omkring dialogen lægger umiddelbart op til, at mindst ét af medlemmerne skal 

have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Det antages, at det er muligt at være 

kvalificeret til denne opgave uden at have en baggrund inden for revision, men det formodes også 

at være den mest oplagte måde at kvalificere sig til at føre tilsyn med uafhængigheden og vurdere 

eventuelle trusler mod denne. At revisionsudvalget fører tilsyn med revisors uafhængighed, og 

særligt dennes uafhængighed ‘in appearance’, forventes at være med til at begrænse trusler mod 

uafhængigheden.  

 

5.5.3.4.5.2 Honorarbegrænsninger  

Under udvalgets overvågning af uafhængigheden, skal revisors honorar monitoreres. Revisor må 

ikke levere en ydelse, der vil betyde, at 70%-begrænsningen overskrides, men udvalget må heller 

ikke godkende leveringen af en ydelse, der vil betyde at begrænsningen overskrides. Der er 

således en dobbelt kontrol af revisors levering af ikke-revisionsydelser som skal sikre, at revisors 

hovedfokus fortsat er på revision og ikke på andre ydelser.  

 

Revisor skal underrette revisionsudvalget, såfremt dennes honorar for revisionsopgaven overstiger 

15% af revisors eller revisionsfirmas samlede honorar i tre på hinanden følgende år. 

Revisionsudvalget skal i så fald drøfte eventuelle trusler og sikkerhedsforanstaltninger med revisor, 

og efterfølgende tage stilling til, om revisors arbejde skal igennem en kvalitetssikringskontrol, før 

påtegningen afgives.  

Udvalget skal ligeledes beslutte, om revisor efterfølgende skal have tilladelse til at fortsætte 

revisionsopgaven i en periode på max 2 år, selvom honoraret overstiger 15%-begrænsningen. 
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246 Interview med Carsten Høj Hansen, Deloitte, 16.04.2018, (28:22), Bilag 1 
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“I praksis er det jo ikke en problemstilling her - vi har så mange kunder, så selv Mærsk og 

Carlsberg, de helt store, er ikke i nærheden af at udgøre 15%”247 MS, PwC 

 

Denne begrænsning vil umiddelbart ikke ramme de 4 største revisionsvirksomheder, men kan 

komme i spil, hvis et mindre revisionsfirma får en PIE-revision, evt. som joint auditor. Big 4 har alle 

så stor en kundeportefølje, at honoraret fra én kunde ikke kan komme i nærheden af at udgøre 

15% af det samlede honorar.  

 

Revisionsudvalgets monitorering af revisors honorar formodes at øge uafhængigheden, og særligt 

ift. tredjemands opfattelse, da 70%-begrænsningen vil fastholde revision som hovedydelse og 

15%-begrænsningen sikrer, at revisor ikke bliver for afhængig af honoraret fra én klient. Denne 

begrænsning vil mindske intimiderings- og egeninteressetrusler, som især kan skade tredjemands 

opfattelse af forholdene, altså revisors ‘independence in appearance’.  

 

5.5.3.4.5.3 Levering af ikke-revisionsydelser 

Revisionsudvalget skal godkende revisors levering af andre ikke-revisionsydelser end dem, der er 

anført i RL § 24 a, og skal sikre sig, at der ikke er tale om en ydelse, der sortlistes i forordningen.  

Udvalget skal for hver ydelse vurdere truslerne mod revisors uafhængighed og hvilke 

sikkerhedsforanstaltninger, der eventuelt skal iværksættes, samt godkende ydelsen inden den 

udføres. Dette kræver også kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision af 

medlemmerne, da effekten af revisors levering af disse ydelser i nogle tilfælde kræver fx 

regnskabsindsigt.  

 

Andre ikke-revisionsydelser end de i Art. 5, stk. 1 angivne  

Udvalgets påkrævede godkendelse af ikke-revisionsydelser forventes at medvirke til at sikre 

uafhængigheden, da udvalget bør have deres egne forretningsgange til vurdering af ikke-

revisionsydelser. Der er således mulighed for, at virksomhedens udvalg fanger eventuelle trusler 

mod uafhængigheden, som kan være blevet overset i revisionsfirmaets egne systemer. Udvalget 

kan også give den eksterne revisor modspil ved at udfordre dennes egen vurdering af sin 

uafhængighed248, ligesom det vil være en fordel at andre end revisor selv skal tage stilling til 

uafhængighedsspørgsmålet249.  

 

Revisors ‘independence in appearance’ kan muligvis bedre vurderes af virksomhedens udvalg eller 

bestyrelse, da disse meget vel kan have bedre indsigt i, hvad deres stakeholders måtte opfatte 

som et brud på uafhængigheden end revisor har250.  

 

“Hvis de har en anden viden omkring deres stakeholders - tilbage til dét med independence in 

mind and appearance - der kunne gøre, at denne her ydelse, omend den teknisk holder med 

                                                 
247 Interview med Martin Schmidt, PwC, 09.04.2018, (07:20), Bilag 4 
248 Interview med Carsten Høj Hansen, Deloitte, 16.04.2018, (35:12), Bilag 1 
249 Interview med Daniel Sitch, EY, 25.04.2018, (45:33), Bilag 2 
250 Interview med Lau Bent Baun, KPMG, 12.04.2018, (43:01), Bilag 3 
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optioner osv., ikke bør ydes af revisor, så kan det jo være med til at reducere vores trussel.” LBB, 

KPMG251  

 

I et interview udtrykte én af virksomhederne, Tryg, dog en anden holdning til udvalgets formål med 

overvågningen af revisors uafhængighed:  

 

“Fordelen er selvfølgelig at den eksterne revisor har en vagthund til at evaluere, om de nu også er 

uafhængige ift. det, de laver. Men i sidste ende, så varetager revisionsudvalget Trygs interesse i, 

at revisor er uafhængig, men i virkeligheden, så varetager de (revisor) jo offentlighedens interesse 

i, at revisor også skal være uafhængig.“ JG, Tryg252  

 

Trygs interesse i, at revisor er uafhængig, formodes at være fokuseret omkring forholdet til deres 

investorer, og retter sig derfor mest mod revisors ‘independence in appearance’, altså hvordan 

eventuelle investorer ville opfatte situationen. Revisor skal dermed selv overvåge sin 

‘independence in mind’, altså om det vil være muligt for ham at udtrykke en objektiv konklusion 

uden at være påvirket eller under indflydelse af andre, men er selvfølgelig også ansvarlig for at 

sikre sin ‘independence in appearance’. Dette er en effektiv fordeling af overvågningen, da det kun 

er revisor selv, der kan vide om han er ‘independent in mind’, mens udvalget grundet sit bedre 

kendskab til virksomhedens investorer, bedre kan vurdere, hvornår revisor er ‘independent in 

appearance’, i hvert fald over virksomhedens egne regnskabsbrugere.  

 

Revisionsudvalgets forhåndsgodkendelse er et dobbelttjek af ydelserne og vil betyde, at risikoen 

for, at revisor foretager sig noget, som er en overtrædelse af reglerne eller af tredjemand kunne 

opfattes som sådan, minimeres253. Udvalget har mulighed for at fastsætte en beløbsgrænse, hvor 

ydelser under dette beløb kan godkendes af andre end revisionsudvalget selv, fx økonomichefen, 

hvorefter udvalget modtager en rapport over de leverede ydelser. Da der er tale om større 

virksomheder, må de interviewede virksomheder derfor sikre, at deres beslutningstagere i de 

forskellige regioner er klar over, hvilke ydelser de kan tillade, så virksomheden ikke ved en fejl får 

leveret en ydelse, som ikke er godkendt254. 

Ydelser over beløbsgrænsen vil altid skulle behandles og godkendes i revisionsudvalget, inden de 

leveres. Hvis muligt vil dette foregå på ét af revisionsudvalgets faste møder, men da en stor del af 

ydelserne kan være hasteopgaver, vil virksomheden tage direkte kontakt til revisionsudvalget i en 

del tilfælde, frem for at vente med behandlingen, til det kan tages op på et møde255.  

 

Ikke-revisionsydelser som angivet i RL § 24 a  

Såfremt der er tale om en ikke-revisionsydelse, der sortlistes i forordningen, men er tilladt gennem 

den nationale implementering af optionen, skal revisionsudvalget ikke forhåndsgodkende ydelsen, 

men skal blot have udarbejdet retningslinjer for udførelsen af disse ydelser. Da baggrunden for de 

sortlistede ydelser er, at de af EU opfattes som værende en større trussel mod revisors 

uafhængighed end andre ikke-revisionsydelser, er det påfaldende, at der stilles færre krav til 

leveringen af ydelser efter RL § 24 a end der gør til andre ikke-revisionsydelser. Det manglende 

                                                 
251 Interview med Lau Bent Baun, KPMG, 12.04.2018, (43:01), Bilag 3 
252 Interview med Jens Galsgaard, Tryg, 18.04.2018, (25:15), Bilag 8 
253 Interview med Martin Schmidt, PwC, 09.04.2018, (22:37), Bilag 4 
254 Interview med Mads Hee Raun, Pandora, 20.04.2018, (30:41), Bilag 7 
255 Interview med Mads Hee Raun, Pandora, 20.04.2018, (30:41), Bilag 7 
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krav om udvalgets godkendelse af ikke-revisionsydelserne angivet i RL § 24 a antages derfor at 

påvirke revisors uafhængighed negativt, men ikke nødvendigvis i væsentlig grad.  

Den negative effekt på uafhængigheden kan muligvis begrænses ved at lave udførlige 

retningslinjer for leveringen af denne type ydelser, hvilket antages at kræve, at udvalgets 

medlemmer har visse kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.  

 

Kravet om, at udvalget skal godkende ikke-revisionsydelser, gør det muligt for virksomheden at 

prioritere, hvilke opgaver de vil bruge revisor til, ift. 70%-begrænsningen på honorar fra ikke-

revisionsydelser256.  

 

Kvalifikationer  

I virksomhederne mente de selvfølgelig at deres udvalg var kvalificeret til at vurdere disse ydelser 

på baggrund af deres erfaring og/eller regnskabs- eller revisionsmæssige kompetence257.  

 

Ligeledes var revisorerne generelt enige om, at i hvert fald det regnskabskyndige medlem i 

udvalgene var kvalificeret til at godkende ikke-revisionsydelserne, men ikke nødvendigvis de andre 

medlemmer258. Der blev dog også udtrykt en holdning om, at en del af udvalgene for nuværende 

ikke er kvalificerede til at træffe disse beslutninger, delvist fordi de endnu ikke har taget deres 

ansvar på sig, og delvist fordi der er tale om et meget komplekst område259. I de store 

revisionsfirmaer sidder hele afdelinger og arbejder med denne problemstilling, og det formodes 

derfor at en bestyrelse, som også skal varetage sit ansvar for at drive virksomheden i øvrigt, ikke 

vil have tid til at sætte sig tilstrækkeligt ind i de nye regler. Her vil et revisionsudvalg have mere tid 

til og bedre mulighed for at sætte sig ind i, hvordan reglerne skal fortolkes260.  

 

Tilføjelser til opgaver 

De interviewede virksomheder var enige om, at der ikke skulle flere opgaver på revisionsudvalgets 

liste, men tilføjede, at der jo var tale om en minimumsliste, der giver mulighed for at føje flere 

ansvarsområder til udvalgets agenda. Denne fleksibilitet i tilrettelægningen af udvalgets opgaver 

giver mulighed for at tilpasse udvalgets fokus efter virksomhedens behov, som kan afhænge af 

hvilken fase, virksomheden er i261. 

 

  

                                                 
256 Interview med Daniel Sitch, EY, 25.04.2018, (46:37), Bilag 2 
257 Interview med Mads Hee Raun, Pandora, 20.04.2018, (33:53), Bilag 7 
258 Interview med Daniel Sitch, EY, 25.04.2018, (46:37), Bilag 2 
259 Interview med Lau Bent Baun, KPMG, 12.04.2018, (45:46), Bilag 3 
260 Interview med Lau Bent Baun, KPMG, 12.04.2018, (45:46), Bilag 3 
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Her fremgår virksomhedernes svar på spørgsmålet “Har du nogle tilføjelser til revisionsudvalgets 

opgaver?”: 

Virksomheder Nej Ja 

Deloitte N/A N/A 

EY  X 

Flügger X  

KPMG X  

Novo Nordisk X  

Pandora X  

PwC  (X) 

Tryg X  

Tabel 5.5.3.4.5.3d) “Har du nogle tilføjelser til revisionsudvalgets opgaver?” 

 

CHH fra Deloitte meldte pas ved dette spørgsmål, og MS fra PwC mente, at det for nogle 

virksomheder kunne give mening at oprette en intern revisionsafdeling. 

 

Ét af de interviewede virksomheders revisionsudvalg varetog, udover udvalgets sædvanlige 

opgaver, også området om information security. Dette skyldtes, at udvalget var bekendt med 

behandlingen af området, fordi det også omhandlede assurance og sikkerhed262. 

 

5.5.3.4.5.4. Revisionsudvalgets procedure for udvælgelse af revisionsfirmaet 

De kriterier, som revisionsudvalget skal følge i sin procedure ved udnævnelse af ny revisor, 

forsøger umiddelbart at adressere forskellige problemstillinger. Fx er der krav om, at en hvilken 

som helst revisionsvirksomhed skal kunne byde på opgaven og at udbudsmaterialet ikke må 

designes på en måde, så det virker diskriminerende. Ligeledes angiver forordningen, at der ikke 

må være begrænsninger for revisionsaftalen, altså aftaler, der gerne går under navnet ‘Big 4’-

clauses. Denne type aftaler betragtes derfor som ophævet. 

Dette antages at være et forsøg på at øge dynamikken på markedet, så de mindre 

revisionsvirksomheder får mulighed for at komme ind på markedet og vokse sig større. 

 

De fleste andre kriterier handler overvejende om at indføre regulering for udvælgelsesprocessen, 

således at revisionsudvalgene har en fast proces at følge, og om at sikre dokumentationen 

omkring proceduren. 

 

Enkelte kriterier søger at få revisionsudvalget til at tage aktivt stilling til en række forhold for at 

forhindre dem i at genvælge den nuværende revisor uden at tage stilling til fx dennes 
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uafhængighed. Forordningen stiller nu krav til, at revisionsudvalget årligt skal gennemgå 

revisionsfirmaets resultater samt tage stilling til, om revisor og revisionsfirma stadig er uafhængige. 

Derefter indstiller de til bestyrelsen, at de mener, revisor bør genvælges, hvorefter bestyrelsen 

afgør, om indstillingen skal efterkommes. 

Denne procedure formodes at styrke revisors uafhængighed, da udvalget skal tage aktivt stilling til, 

om de vil genvælge deres revisor og revisionsfirma, og ikke blot fortsætter ud fra vane, som de 

tidligere kan have gjort. Denne årlige kontrol af uafhængighed og resultater er derfor et udmærket 

bidrag til sikring af, at virksomhedens revisor er uafhængig. 

 

5.5.4 Kommunikation og samarbejde 

Revisorforordningen indførte krav om, at kommunikationen mellem revisionsudvalget og den 

eksterne revisor skal indeholde et udførligt revisionsprotokollat, som senest skal være tilgængeligt 

for revisionsudvalget og bestyrelsen ved afgivelse af revisionspåtegningen263. 

Revisionsprotokollatet skal også være tilgængeligt for de kompetente myndigheder, der omtales i 

forordningen, og eventuelt af tredjeparter.  

Protokollatet skal blandt andet indeholde en uafhængighedserklæring og en oversigt over den 

lovpligtige revision, samt angivelse af, hvilken revisionsmedarbejder, der har udført de forskellige 

dele af revisionen.  

 

Revisorerne delte en positiv opfattelse af samarbejdet med udvalgene, og nævnte, at det er en 

fordel at have en ‘mellemstation’, hvor man kan drøfte forholdene på et højt fagligt niveau, før de 

tages op med bestyrelsen. Det er overvejende de underskrivende partnere og andre på senior-

niveau, der har kontakt til revisionsudvalget264, og som vender problemstillingerne med de fagligt 

kompetente medlemmer i revisionsudvalget. Efter denne dialog kan de præsenteres for 

bestyrelsen på en måde, der er nemmere at tage stilling til265. 

 

Virksomhederne havde samme holdning til samarbejdet mellem revisor og revisionsudvalg, og 

nævnte at deres revisorer sad med til enten alle eller de fleste møder i udvalget266. Alle 

virksomheder nævner, at der er et godt og tæt samarbejde mellem revisionsudvalget og revisor267. 

 

Tidligere blev revisors uafhængighed ikke drøftet i revisionsudvalget, men efter forordningens krav 

om, at udvalget skal overvåge revisors uafhængighed, er uafhængighedsdiskussionen kommet på 

bordet. Revisionsudvalgene har dermed måttet lære, at de ikke kan forlade sig på revisors egen 

vurdering, omend den er nok så professionel, og at de i stedet skal lave deres egne undersøgelser 

og vurderinger268. 

 

Kravet om revisionsudvalg, der blev indført i 2008, har betydet, at der er større rapportering 

mellem revisor og bestyrelsen, fordi der oprettes et udvalg med formål at føre tilsyn med den 

                                                 
263 EU-forordning 537/2014, betragtning (14) 
264 Interview med Martin Schmidt, PwC, 09.04.2018, (16:35), Bilag 4 
265 Interview med Carsten Høj Hansen, Deloitte, 16.04.2018, (32:36), Bilag 1 
266 Interview med Jimi Kehlet, Novo Nordisk, 24.04.2018, (35:47), Bilag 6 
267 Interview med Jens Galsgaard, Tryg, 18.04.2018, (22:23), Bilag 8 
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lovpligtige revision af virksomheden269. Dette har betydet, at revisor har været mere åben omkring 

revisionen, og særligt omkring hvordan den er udført samt hvilke fokuspunkter, de har haft270. 

Ligeledes fik virksomheden tildelt en aktiv rolle ift. ansvaret for at overvåge revisors 

uafhængighed271. 

En del virksomheder havde dog allerede etableret revisionsudvalg inden 2008, da udvalget var 

udbredt i bl.a. USA, og større danske virksomheder med aktiviteter i andre lande, fx Mærsk, har 

derfor haft interesse i at efterleve de amerikanske standarder272. 

 

Nogle af revisionsudvalgets opgaver er at monitorere revisors uafhængighed samt at føre tilsyn 

med udførelsen af den lovpligtige revision. Denne monitorering har endnu ikke betydet, at de 

interviewede revisorer følte sig overvåget273, og det udtales endda at det er positivt, at der er 

andre, der forholder sig til den måde, tingene gøres på274. 

 

5.5.5 Delkonklusion 

Oprettelsen af et særligt kvalificeret udvalg til håndtering af problemstillinger inden for regnskab og 

revision betyder, at virksomhederne skal tage et større ansvar for, at deres regnskabsaflæggelse 

og revision er i orden, samt at deres revisor er uafhængig. Dette underudvalg fungerer som et 

forberedende udvalg, som bearbejder og vender forhold som bestyrelsen skal tage stilling til. Ved 

at rykke revisionen ud af bestyrelseslokalet og ned i et underudvalg, bruger bestyrelsen mindre tid 

på ‘tick-the-box’-compliance og får mere tid til at drive virksomheden. 

 

Denne arbejdsdeling giver mulighed for at behandle problemstillinger mere indgående end i 

bestyrelsen, hvilket resulterer i en højere revisionskvalitet. Udvalget overvåger også revisors 

uafhængighed og eventuelle trusler mod denne samt indgår i fælles dialog med revisor omkring 

disse trusler for i fællesskab at sikre uafhængigheden. Denne dialog kan revisor, selvom denne til 

alle tider selv er ansvarlig for sin uafhængighed, støtte sig til i tilfælde, hvor myndighederne senere 

undersøger revisors uafhængighed i situationen. Revisor skal årligt bekræfte sin uafhængighed til 

revisionsudvalget, således at den ‘generelle’ uafhængighed vurderes. Revisionsudvalgets 

godkendelse af NAS kræver et kvalificeret udvalg, der kan tage stilling til eventuelle trusler 

forbundet med opgaven, således at en anden part kan give revisors egen vurdering modspil. 

Konklusionen bliver, at uafhængigheden styrkes, såfremt udvalget er parat og kvalificeret til at løfte 

deres ansvar, men er uændret såfremt de ikke er parate. 
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6.0 Fejlkilder og usikkerhed 

Følgende faktorer kan have influeret på denne afhandling, og kan have resulteret i fejlagtig data: 

 

Dataindsamling 

● Ved dataindsamling gennem interviews kan rækkefølgen på spørgsmålene være af 

betydning, ligesom eventuelle omformuleringer kan have betydning. 

- Fx ved spørgsmålene om audit rotation fik nogle af de interviewede modsagt sig 

selv. 

 

● De interviewedes erhvervserfaring, samt hvor længe de har været i branchen, kan påvirke 

deres holdning. Dette gælder særligt for revisorerne, hvor to af de interviewede har været i 

branchen i ca. 10 år, og de to andre havde været i branchen i over 30 år. 

- Dette kan have påvirket deres holdninger til EU Audit Reform og deres forståelse af 

forholdene i revisionsbranchen inden finanskrisen. 

 

Dataindsamling, revisorer 

● For revisorerne er data i form af en stikprøve, som vurderes at være tilstrækkeligt stor til at 

udtale sig generelt om PIE-revisioner i Danmark, da repræsentanter fra alle ‘Big 4’ blev 

interviewet. 

 

● For revisionsudvalgene er data i form af en stikprøve, som vurderes at være begrænset ift. 

at udtale sig generelt om PIE-revisioner i Danmark, og bruges til udtalelser om hele 

populationen. 

- Dette kan fx være årsagen til, at der ikke var nogen modstandere af 

revisionsudvalg, og kan begrænse anvendeligheden af denne afhandling. 

 

 

Dataindsamling, PIEs 

● For revisionsudvalgene var det ikke muligt at interviewe medlemmerne af disse, men 

interviews med andre medarbejdere var muligt. Vi har derfor interviews med personer fra 

revisionsudvalgets sekretariat, intern revision, compliance, og en CFO. 

- At vi ikke har kunnet interviewe medlemmerne af revisionsudvalgene, betyder 

selvfølgelig at vores data er mindre relevante, men da alle de interviewede har 

været kompetente og med relevante baggrunde, vurderer vi, at data alligevel kan 

bidrage til besvarelsen af problemformuleringen. 
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7.0 Konklusion 

Hvordan påvirkes revisors mulighed for at levere ikke-revisionsydelser til PIEs? 
I analysen nåede vi frem til, at revisors mulighed for at levere ikke-revisionsydelser til PIEs nu er 
begrænset, da EU sortlister en række ydelser i forordningen, jf. EU-forordning 537/204, artikel 5, 
stk. 1. 
Forordningen indeholder også en option, som gør det muligt at tillade en række skatte- og 
vurderingsydelser i national lovgivning, selvom de som udgangspunkt er sortlistet i forordningen. 
Denne option er gennemført i Danmark i RL § 24 a, og giver revisor mulighed for fortsat at levere 
disse skatte-og vurderingsydelser. 
Medlemslandenes forskellige måder at implementere optionen nationalt har resulteret i forvirring 
om optionens betydning. Da virksomhederne kan være i tvivl om, hvilke ydelser der er tilladte, 
formodes det at en del af virksomhederne vil vælge en anden rådgiver til at levere disse ydelser. 
Dette bør dog udelukkende have en begrænset effekt, da empirien viste, at disse ydelser sjældent 
eller aldrig blev leveret til en virksomhed af interesse for offentligheden. 
Optionens effekt på danske PIE-revisioner er derfor, at revisionsfirmaerne i nogen grad mister 
opgaver omkring andre ydelser end revision, men at effekten af dette er ubetydelig. 
 

Forordningens effekt på andre ikke-revisionsydelser end de i artikel 5, stk .1 angivne, betyder at 
virksomhedens revisionsudvalg skal godkende alle ikke-revisionsydelser før de leveres. Dette er 
en omstændelig proces, som på trods af hurtig reaktionstid fra revisor og revisionsudvalg, stadig vil 
forsinke revisors mulighed for at acceptere opgaven. Dette betyder, at revisor kan miste opgaver, 
da han stilles dårligere end andre eksterne rådgivere ved at skulle igennem en 
godkendelsesproces. 

 
Under hvilke forudsætninger kan revisor fungere som rådgiver for PIEs? 
Revisor kan fungere som rådgiver for en klient, om end 70%-begrænsningen afskærer revisor fra 
rollen som fast rådgiver, da klienten ellers vil være begrænset til at modtage max at modtage 
rådgivning for 70% af det gennemsnitlige revisionshonorar. Dette sikrer, at revisors hovedfokus 
stadig er på revision. Såfremt der ikke leveres rådgivningsydelser i et år, nulstilles begrænsningen. 
Dette forventes dog ikke at afhjælpe ovenstående forhold, da ingen virksomhed let kan klare sig 
uden kvalificeret rådgivning i et år. 
Denne nulstilling betyder dog, at revisor kan fungere som rådgiver i særlige tilfælde ifm. 
rådgivningsydelser, der fx knytter sig til fusioner, som kan kræve en stor mængde rådgivning i et 
par år, men hvor opgaven dernæst afsluttes. 

 

Hvilken effekt får bestemmelserne om audit rotation på det danske marked for PIE-revision? 
Inden for audit rotation forventes partnerrotationen ikke at have nogen større indflydelse på PIE-
revision, da reglerne er stort set uændrede. Firmarotation er derimod et nyt princip, som vil øge 
revisors uafhængighed i tredjemands opfattelse (in appearance), og skabe dynamik på markedet.  
 
Denne dynamik ved den tvungne rotation af revisionsfirmaer kan skabe bedre vilkår for de mindre 
revisionsvirksomheder, således at de kan indtræde på markedet for PIE-revision, selvom det 
umiddelbart forventes at PIE-revisionsopgaverne går til andre indenfor ’Big 4’. Firmarotationen vil 
resultere i en lavere revisionskvalitet i de første år, og på denne måde modarbejde EU’s andet 
formål med forordningen, nemlig at øge revisionskvaliteten. 
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Audit rotation vil også få revisionsfirmaerne til at tænke mere strategisk, da de nu kan regne ud, 
hvornår en revisionsopgave kommer i udbud. Det bliver derved muligt at forberede sig på at byde 
på revisionsopgaven i god tid, før den kommer i udbud. 
 
Hvad betyder revisionsudvalgets opgaver og ansvarsområder for revisors udførelse af den 
lovpligtige revision? 
Nogle af revisionsudvalgets opgaver omhandler sikring af den eksterne revisors uafhængighed, 
hvilket vil påvirke revisors uafhængighed positivt. Udvalget har ligeledes til opgave at overvåge 
regnskabsaflæggelsen, og letter dermed revisors kommunikation om regnskabs- og 
revisionsmæssige forhold, da denne kan have en rapport med et særligt kvalificeret udvalg. I sit 
tilsyn med revisors uafhængighed, indgår udvalget også i dialog med revisor om eventuelle trusler 
mod uafhængigheden, som revisor kan have gavn af. 
 

 

Hvilken indvirkning har EU-forordningens uafhængighedsbestemmelser på danske PIE-
revisioner og hvordan påvirkes revisors uafhængighed af forordningens og direktivets krav 
til revisionsudvalget? 
Forordningens indvirkning på danske PIE-revisioner er en kombination af svarene på 

problemstillingerne, og det overordnede billeder er derfor at PIE-revisionsopgaver vil indebære 

færre ikke-revisionsydelser, enten grundet sortlisting, honorarbegrænsning eller fordi de skal 

gennem en godkendelsesproces. 

70%-begrænsningen gør det muligt for revisor at være rådgiver for sin klient i en begrænset 

periose og sikrer, at revisors interesse ikke ændrer sig fra offentlighedens. 

Firmarotationen øger ’independence in appearance’ og skaber ny dynamik på markedet for PIE-

revision, men sænker kvaliteten af den udførte revision. Denne rotation vil også indføre et nyt 

element af strategi, da udbudsrunderne nødvendigvis må være kendt. 

Kravene til revisionsudvalget påvirker revisors uafhængighed positivt, da dialogen med et 

kvalificeret udvalg og modspillet til revisor forventes at gavne revisors uafhængighed.  
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8.0 Perspektivering 

I denne afhandling har vi overvejende afgrænset os fra at behandle den ændrede dynamik på 

markedet for PIE-revision. 

 

Denne vinkel giver os mulighed for undersøge den anden del af forordningens ’vægtskål’, nemlig 

ikke begrænsningerne, der overvejende påvirker de store revisionsfirmaer, men i stedet undersøge 

de små revisionsfirmaer. Disse kan ved den ændrede markedsdynamik og evt. som joint auditors, 

få mulighed for at vokse sig større, således at de på længere sigt kan skabe større konkurrence og 

flere udbydere af PIE-revision. Dette vil nedbringe risikoen forbundet med de 

verdensomspændede revisionshuses netvæk, der af EU anses for at have antages systemiske 

proportioner. 

 

Det ville her være særligt interessant at interviewe det mindre og mellemste segment på 

revisionsmarkedet i Danmark, fx BDO, Beierholm og Redmark. Dette kunne give et indblik i, 

hvordan disse revisionsfirmaer regner med, at forordningen vil påvirke dem. 
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Bilag 

Bilag 1-8 er vedlagt som transskriberede interviews samt som lydfiler. De fordeler sig således: 

 

 

Nr. Hvem Titel 

Bilag 1 Deloitte Interview med Carsten Høj Hansen, Deloitte, 16.04.2018, Bilag 1 

Bilag 2 EY Interview med Daniel Sitch, EY, 25.04.2018, Bilag 2 

Bilag 3 KPMG Interview med Lau Bent Baun, KPMG, 12.04.2018, Bilag 3 

Bilag 4 PWC Interview med Martin Schmidt, PWC, 09.04.2018, Bilag 4 

Bilag 5 Flügger Interview med Keld Sørensen, Flügger, 25.04.2018,, Bilag 5 

Bilag 6 Novo 

Nordisk 

Interview med Jimi Kehlet, Novo Nordisk, 24.04.2018, Bilag 6 

Bilag 7 Pandora Interview med Mads Hee Raun, Pandora, 20.04.2018, Bilag 7 

Bilag 8 Tryg Interview med Jens Galsgaard, Tryg, 18.04.2018, Bilag 8 

Bilag 9 --- Interviewspørgsmål til revisorer 

Bilag 10 --- Interviewspørgsmål til virksomheder 

 

 

 

 

  



 

Side 107 af 178 

Bilag 1 - Interview med Carsten Høj Hansen, Deloitte  

16.04.2018 

Independence partner.  

Uafhængighed 

(00:22) Hvorfor skal revisor være uafhængig? 

Ligge den vægt som revisoren siger.  

“Hvis du går ned til slagteren, og køber en bøf, og spørger om hans bøf den er god - hvad tror du 

så han svarer?”Den er god, og du kan ikke forvente andet, vel?. Men hvis det skal være helt rigtig 

skulle man tage fat i en anden en som ikke fik noget af slagteren, som ikke fik en en bøf i gevinst, 

og som gik ind og smagte den, og lavede en deklaration på den, og skrev hvor god den egentligt 

er, ikke? (00:35) 

Vi kan levere en opgave der bare siger spar 2, men hvis vi ikke er uafhængige har det ingen værdi → 

Egeninteresse.  

“Uafhængighed er simpelthen det eneste vi har. Hvis vi ikke havde uafhængighed, kunne vi ligeså godt 

lukke biksen”.  (01:43) 

 

(01:52) Så man kan ikke være sikker på at revisor er objektiv, uden uafhængigheden. 

Nej, men man kan godt skrive en erklæring på at man ikke er uafhængig 

Så ved læseren at der er en egeninteresse. 

 

(03:43) Offentlighedens tillidsrepræsentant 

Sjov ting vi har, det burde ikke være nødvendigt → Det ligger i vores uafhængighed. 

Det er kun i vores erklæringsopgaver at vi er uafhængige 

alle i huset er offentlighedens tillidsrepræsentant, både ved revision og rådgivning. (04:39). 

 

 

(05:37) Hvad oplever I som den største trussel mod jeres uafhængighed? 

(05:57) Hvis man kigger på uafhængigheden i forhold til at vi skal være uafhængige af vores kunder i 

forhold til non-audit-services og sådan nogle ting, så bliver det sværer og sværer, fordi reglerne bliver 

strammere og strammere, og det bliver vanskeligere og vanskeligere for den enkelte at finde ud af om man 

er uafhængighed eller ej. Fordi tingene griber sig ind og reglerne bliver mere og mere kompliceret. Og 

reglerne virker også - nu ved jeg ikke om jeg skal sige det, men gør det alligevel - bliver mere politisk 

bestemt. Tager man EU- forordningen, kan man sige hvorfor er EU-reglerne mere restriktive end dem vi har 

i revisionsstandarder.Det er der jo ikke noget belæg for, men det er jo fordi det har man så har bare 

besluttet i EU. 

Gudhjælpe mig at så kan reglerne også tolkes forskelligt. 

I 23 ud af 27 lande kan vi lave Transfer pricing, hvis vores kunder spørger os. 

Reglernes kompleksitet. 

 

 

(07:42) Så du mener ikke at I umiddelbart har problemer med at være uafhængig, eller fortsat at 

vurdere truslerne, det er mere det at I ved en fejl kommer til at overtræde reglerne - Det er 

risikoen? 
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Ja risikoen er der. 

Det gør at der skal bruges utrolig mange ressourcer på om vi må påtage opgaverne, og løbende 

monitorere om vi træder ved siden af. 

(08:10) Vil man skulle betale mere for det (honorar), fordi der ligger så meget forarbejde? 

Det tror jeg ikke. 

Kunderne vælger deres revisor, fordi revisionsfirmaet kender virksomheden på en anden måde. 

Revisionsvirksomhederne skal bruge mere tid.  

Kunden skal også bruge mere tid. De kan ikke vente på at opgaven først skal drøftes med revisor, revisor 

skal vurdere hvad der skal være af safeguard, og så skal han for revisionsudvalget → I mellemtiden kan det 

være for sent for at få løst opgaven.  

 

(09:20) Mener du, at der var behov for yderligere stramning af kravene til revisors uafhængighed? 

(too big to fail) 

Nej! 

Code og Ethics / IESBA var allerede igang med at lave reglerne, de var ved at vurdere det. 

De gik ind på enkelte punkter (09:56) 

Det skulle man have ventet på. 

  

(10:33) Nu er de jo gået meget vidt for at sikre uafhængigheden, og nu nævnte du Arthur Andersen før - 

tror du måske at det er fordi… I EU Grønbogen fra 2010, viste at de store revisionshuse var blevet for store 

til de kunne gå ned. At vi ikke har råd til at der kommer en skandale som ARthur Andersen igen? 

 

at det var derfor man gjorde det? 

 

(11:02) Er det derfor man vurderede at der var brug for yderligere stramninger.  

Det tror jeg ikke 

Det var efterløb af finans krise 

Der var nogle banker der gav for mange lån 

= så må der også være noget galt med revisors arbejde 

 

(11:59) Kunne det ske igen med Arthur Andersen? 

Nej, det tror jeg egentligt ikke. 

Det er en helt anden verden 

Tror ikke at det kan gå ned på uafhængig. 

Der er for meget fokus på det nu til det kan ske. Det er en hel anden kaliber, og hel anden involvering. 

Der er revisortisyn. 

(12:57) Hvordan sikrer I, at I er uafhængige? Gjorde I det anderledes, før EU-forordningen trådte i 

kraft? 

Det nye i det er især ikke-revisionsopgaver 

Har haft meget mere fokus på opgaverne, da det er blevet meget mere detail, og 

at vi skal igennem revisionsudvalg 

Bruger mange flere ressourcer på hvordan vi kan gennemgå en opgave 

revisionstilsyn 
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Honorar 

→ Nået hertil (13:54) Har I overvejet, om størrelserne på jeres honorarer udgjorde en trussel mod 

jeres uafhængighed, og i så fald, hvad har I gjort for at reducere truslen? 

Ja! altid. 

Vi følger løbende op på det, men ikke i samme grad som vi skal nu 

Vi skal have systemer der styrer det 

Vi har kunder hvor Revisionshonorar på 1 mio, og et år rådgivningshonorar på 20 mio., dette ville 

kunne lade sig gøre 2 år, og så har vi skulle gøre noget ved det, ved tredje år. 

Mange ligger med samme fordeling på begge. 

Udskiftning af kernesystemer 

fra 2020 skal vores systemer nærmest punke ud hver måned 

 

(16:30) Ved du om/tror du, at I tidligere oversteg de satser? 

ja 

15% grænsen er ikke undersøgt, men det tror jeg ikke er et problem. 

 

 

(16:53) Hvordan forventer du, at begrænsningerne kommer til at påvirke jer? 

Min egen vurdering: Da jeg startede i revisorbranchen 32 år siden, der var ikke særlig mange 

konsulenter 

Førhen lavede vi kun skatteassistance opgaver eller revision, og jeg tror vi måske ender der igen. 

Jeg tror ikke vi kommer til at have så mange store konsulentopgaver, jeg tror de kommer til at gå til 

ikke-revisionskunder. 

Så kommer klienterne til at købe op på den gamle kerne. 

Kommer nok lidt tilbage til det samme 

 

(18:24) Tror du ikke rådgivningsydelserne kommer til at gå til et af de andre store revisionshuse? 

jo det gør de jo så nok 

ville nok gå efter nogle af de andre virksomheder 

Det bliver hårdere at komme på markedet 

 

 

 

(19:21) Audit rotation 

Mener du, at rotationsprincippet mindsker truslen mod uafhængigheden? 

nej, (19:29) Jeg kan ikke se at det skulle betyde så meget, fordi man glemmer lidt at vi har jo 

rotation af personerne der er på, og der er så meget kontrol, de er jo store revisionsfirma, og der er 

så meget kontrol på teamet, som bliver udskiftet, og revisortilsynet kommer og kigger, og kigger 

ned i de samme ting, og kigger meget på tingene og revision og sådan noget, jeg synes det er en 

unødvendig omkostning, for det første, fordi det koster. Det koster et par år at komme ind, og hvem 

betaler for det, det gør du og jeg. 

 

og hvordan tror du revisor er sidste år. 

Synes vi havde nogle fine systemer 
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(20:37) Mener du at perioden på 7-10 år er passende for en revisionsopgave? 

Mener bare ikke at der var behov for at have så tunge rotationer 

Der var nogle gode kontrolsystemer 

Der er også mange andre lande der ikke synes at det er nødvendigt. 

 

(21:10) Har I haft nogle kunder i længere end 7-10 år? 

om vi har haft dem i længere end 20 år? Nogle af dem har vi haft i 50 hvis ikke altid. 

  

 

(21:27) Non-Audit Services 

Mener du, at de 11 forbudte NAS som udgangspunkt resulterer i, at der er en uacceptabelt høj 

risiko for, at revisor ikke er uafhængig? Hvorfor? 

Nej 

det er blevet et kludetæppe 

selv nogle af interessenterne forstår det ikke, hvem er det så til fordel for? 

måske de bare skulle have været langt skrappere.  

Det med at reglerne er så forskellige 

Sådan er reglerne nu og vi skal nok indordne os efter det, men det ikke godt. 

 

 

(23:10) Udførte I sædvanligvis de nu forbudte NAS for jeres PIE-klienter før EU-forordningen trådte 

i kraft? 

Ja, og det syntes vi også godt at vi godt at vi kunne, 

og det er svært at omstille sig til at det kan vi ikke nu 

 

(23:37) Brugte I flere ressourcer på at vurdere jeres uafhængighed nu end I gjorde med andre 

ydelser? End I gjorde før. 

Ja, der var nogle trusler ved dem, men slet ikke i det omgang der er nu. 

(23:51) Jeg synes at Design og implementering er et rigtig godt eksempel. De regler der er under  

de internationale standarder siger at, du må ikke designe og implementere i et system der generer 

væsentlige data til til finansen. Det er til at forholde sig til, hvorimod EU-reglerne den er, du må ikke 

designe og implementere et system som generer til finansen - det gør alt jo. Lad mig tage et 

eksempel: Et HR system, der er ikke et eneste tal i det. Jo, måske i adressen. Jeg har været ude 

for et tilfælde, hvor adressen gik over i finansen i et land, hvor de så brugte det til at regne 

kørselsfradraget. Bom - så har du overtrådt.  

Førhen kunne man sige, det er uvæsentligt, og i dag kan det ikke bruges. 

 

 

Udnyttet option (RL § 24a) 

(25:30) Hvorfor tror du, at Danmark har tilladt følgende NAS, når EU som udgangspunkt har 

forbudt dem? 

Skatteydelser 

Udarbejdelse af blanketter 
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Udpegelse af tilskud/incitamenter 

Bistand ifm. skattekontroller 

Skatterådgivning (faktuelt baseret rådgivning) 

Vurderingsydelser (aktuar) 

Ja, det ved jeg ikke. Det virker lidt politisk. 

Som den lander, lander den rigtigt. fordi vi kan stadig beregne en selvangivelse. 

 

 

Revisionsudvalg 

(27:30) (14) Hvordan har det påvirket jeres revision, at revisionsudvalget blev et lovkrav fra 2008 i 

forhold til jeres uafhængighed? 

Større rapportering 

Revisor bliver udfordret mere på resultat af revision - min. et medlem skal være kompetent 

Flere påtegninger 

 

(28:22) (15) Hvad synes du om formålet med et revisionsudvalg? 

God udfordring - vi bruger dialogen ift. vores uafhængighed 

Regulator/myndigheder lægger også vægt på, at der er den dialog med revisionsudvalg 

Hvis vi udfører en opgave, der er tvivl om, om vi må, så vil man lægge vægt på den dialog, der har været 

med revisionsudvalget 

Kan også “hænge hatten på”, at vi har haft denne dialog 

Godt modspil til revisor 

 

(29:00) (16) Er I tilfredse med kravene til revisionsudvalgets kvalifikationer? 

Ja, man har i hvert fald sikret, at der sidder én for bordenden, som ved, hvad det handler om 

 

(29:20) (16a) Var det inden forordningen svært at finde fx bestyrelsesmedlemmer med viden inden 

for regnskabsvæsen eller revision? 

Tror ikke at det var dem, de ledte efter - ledte nok snarere efter medlemmer med gode forbindelser og 

forretningsmæssig indsigt/strategi 

De revisorer, der efterfølgende er kommet i bestyrelsen, når de er stoppet som revisorer, det tror jeg ikke 

de er kommet, fordi de er gode revisorer. Det tror jeg mere de er kommet, fordi de i gamle dage, de forstod 

forretningen. 

Det er jo aldrig skidt at have en økonomisk indsigt, og det har revisorerne jo så 

 

(30:46) (17) Er I tilfredse med sammensætningen af revisionsudvalgets medlemmer? 

Ja, jeg kender jo de fleste - det er typisk revisorer eller tidligere CFO’er, der sidder der, så de er jo fagligt 

kompetente. 

(31:12) (17a) Kravet om, at medlemmet med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision 

skal være uafhængig er ophævet i dag. Hvad mener du om det? 

Okay, så har jeg også lært noget. Det var jeg faktisk ikke klar over. 

Det synes jeg er lidt mærkeligt, for lige netop med revisionsudvalget, der tror jeg nok at den fagligt 

kompetente mest kører med klatten. 
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(32:13) Det har vi også tænkt, at det giver jo egentlig ikke så meget mening, hvis det ikke er den 

person, der er uafhængig. 

Men kan man ikke sige, skulle man ikke have trukket den anden vej? Altså de skulle da være uafhængige 

hele banden. Det er lidt underligt at der måske sidder to, der er uafhængige, og én, der ikke er det. 

 

(32:36) (18) Hvordan oplever I samarbejdet med revisor og revisionsudvalget? 

Når jeg har fat i det, synes jeg det er godt. Det er en faglig drøftelse, og det er en god ting at man får stemt 

nogle ting af med dem, der er fagligt kompetente, inden det så skal videre til bestyrelsen. 

Jeg har en sag lige nu, hvor jeg synes det er virkelig godt at vi lige har den dér mellemstation, hvor vi lige får 

drøftet nogle ting, inden de kommer op til bestyrelsen. Så er det ligesom skåret til og alt er vendt og drejet, 

og så er det nemmere for bestyrelsen at tage stilling til. 

 

(33:17) (19) Hvordan oplever I at I kan dele ansvaret med revisionsudvalget, og har I lettere ved at 

kommunikere forhold omkring revisionen, da der er et medlem med viden indenfor regnskab i 

udvalget? 

Jeg er der jo kun, når der er noget galt med uafhængigheden. Så det ved jeg faktisk ikke. 

(33:45) (20) Hvordan forholder revisionsudvalget sig til uafhængighedskravene (til revisor)? 

Dem har de meget fokus på. Det er i hvert fald min oplevelse. 

 

(33:55) (20a) Hvordan oplever du denne overvågning – føler du dig udfordret? 

Jeg er der jo kun, når der er noget at drøfte. Ellers hører de ikke fra mig. 

 

(34:27) (21) I dag har revisionsudvalget implementeret nogle opgaver. Hvilke opgaver har 

reduceret truslerne mod jeres uafhængighed? 

Vores rapporteringsforpligtelser og det, at tingene skal godkendes, eller hvad? 

MYT: Den lovpligtige revision, den skal de drøfte med bestyrelsen, og sikringen af regnskabsaflæggelsen? 

Nå, den har jeg heller ikke. 

 

(35:12) (22) Hvilke fordele/ulemper kan du se ved at revisionsudvalget skal godkende ikke-

revisionsydelser? 

Det synes jeg er fint. Det gode er den udfordring, man får ved at drøfte om man kan levere opgaven, og 

hvilke forudsætninger, der er, og udfordringen er så, at nogle gange tager det lang tid. 

De fleste revisionsudvalg har en nedre grænse, hvor de så siger at opgaver under en halv million eller sådan 

noget, dem kan vi så levere, og så kan vi efterfølgende få dem godkendt, så er det ‘bare’ CFO’en, der skal 

godkende dem. Ellers kan det nogle gange godt være lidt tungt, fordi vi skal vente på at revisionsudvalget 

mødes, og de mødes jo ikke hver dag. Så administrativt kan det være lidt tungt, men henset til de 

udfordringer, der er i det, så er det meget fornuftigt. 

 

(36:10) (23) Så du mener, at de er kvalificerede nok til at kunne træffe sådan en beslutning? 

Ja, jeg synes faktisk at der er nogle ret kompetente folk, der sidder i de her revisionsudvalg. 
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Bilag 2 – Interview med Daniel Sitch, EY 

(0:33) Vi har valgt at skrive om EU forordningen som trådte i kraft 2016 med lovpligtig revision af 

interesse for offentligheden, og hvor vores fokus ligger på uafhængighed og særligt på revisors 

opfattelse af sin uafhængighed vs. revisionsudvalgets opfattelse af revisors uafhængig. Så du får 

jo så de spørgsmål der er henvendt til revisor sjovt nok. 

 

Ja  

 

(01:00) Yes! Så helt generelt. Hvorfor skal revisor være uafhængig? 

 

Hvorfor revisor skal være uafhængig? Altså helt overordnet formål er jo at vi som revisorer skal 

kunne skabe tillid til de finansielle oplysninger virksomheden giver til markedet - og kapital 

markedet. Og går vi helt op i det teoretiske perspektiv i det, så er det jo fordi at markedet 

kapitalmarkederne og investorer vil jo gerne investere deres penge de steder deres penge 

formidles bedst. Og for at de kan, så er de nødt til at have en indsigt i hvor er det vi kan placere 

vores penge henne. Det er fx alle virksomhederner og på baggrund af deres regnskaber, at 

investorerne selv kan vurdere, jamen hvor tror de at deres penge formidles.De her regnskaber 

udarbejdes fra ledelsen selv, så hvis man som investor skal på et eller andet objektiv grundlag vide 

hvor man skal placere sine penge bedst, så skal der ligesom være en tredjepart der simpelthen har 

mulighed for verificere de oplysninger ledelsen kommer med. Og det er derfor revisoren skal være 

uafhængig af ledelsen. Så de er som en repræsentant for tredjeparten, kan de ligesom stå inde for 

de oplysninger, som bliver givet til markederne. 

 

(02:32) Vil du sige noget om rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant? 

 

Det er jo lidt den...sådan… det jeg var inde over og lige nævnte, ikke? Det er sådan det helt 

centrale i revisorerens hverv. Det at vi er offentlighedens tillidsrepræsentant, og at offentligheden 

stoler på at når vi som uafhængig revisor har været inde og verificere noget, eller udtale os om 

noget, at de kan stole på det. 

 

(03:02) Hvad tænker du om den problemstillingen med at revisor jo er ansat af nogen de skal være 

uafhængig af? 

 

Det er jo en problemstilling som er central, og det er også derfor at de her etiske regler og de krav i 

forordning til revisors uafhængighed er etableret. For der er jo en naturlig mismatch i det at være 

uafhængig, og så samtidig bliver aflønnet af dem som vi skal være uafhængig af. Så derfor er de 

her regler jo nødvendige at have været sat op. Og det er også derfor at der bliver sanktionere 

ekstremt hårdt, når der er brud på de her uafhængighedsregler. Fordi det er essentielt at blive 

opfattet som værende uafhængig, ellers så har vi ikke noget eksistensgrundlag, kan man sige. Så 

det er en udfordring, og det er også derfor jeg tror der bliver brugt en del energi på at sikre at vi er 

uafhængige, og at der er relative strikse regler for hvad der skal overholdes. 

 

(04:06) Måske også derfor man prøver på at begrænse de situationer, hvor man er nødt til at 

vurdere uafhængighed, og bare sort/hvidt siger her er du ikke uafhængig. 

 



 

Side 114 af 178 

Det er helt sikkert en tanke, det er jo nok bundet i noget historik med hvor der har været nogle 

udfordringer ved det, og nogle problemer med det. Så man nu har lavet det sådan lidt som det her 

det er bare altid “no go”, du kan ikke opsætte nogle sikkerhedsforanstaltninger til at imødegå det. 

Sådan noget som at … ledelse(04:32)?? og hvad der nu eller er af direkte forbud. 

 

(04:37) Hvad oplever I som den største trussel mod jeres uafhængighed? 

 

Hmmm… “Den største trussel mod uafhængighed?” (tænkepause). Jaaa… det er et godt 

spørgsmål. Hvis jeg prøver at tænke lidt erfaringsmæssigt, og tænker hvor har vi været i nogle 

situation hvor vi har skulle adressere det. Måske sådan som i forbindelse med… revision af skøn 

vil jeg sige. For det er meget svært at ..at… at vi er enige eller uenige i ledelsens skøn. Fordi det er 

et skøn, og der er ikke noget eksakt svar på det. Og nogle gange så siger de jo at der er nogle nye 

regnskabsregler vi skal have hjælp til, og hvordan tolker vi det og sådan noget. Der skal man være 

sikker på man ikke kommer til at hjælpe dem med at lave skønnene. Så vi ikke influere på deres 

skøn, men at de selv foretager dem, og vi så bagefter objektiv prøver at tage stilling til det. Det kan 

godt være svært med, hvor meget må man hjælpe med, når der kommer nye regnskabsstander fx, 

eller hvis de skal permateste deres goodwill. De forudsætninger de ligger ind i. Hvor meget må vi 

kommentere på at, hvis man ved en diskonteringsrente på 6% vil man nok være mere passende, 

så er vi ude at begynde at give dem nogle af de forudsætninger som de laver deres permatest på. 

Og så kommer man hen i noget der minder lidt om selvrevision. Så jeg vil sige dér er der i hvert 

fald noget risiko, når vi hjælper dem med at forholde sig til nogle af de er regnskabgsregler. 

 

(06:21) Mener du at der var behov for yderligere stramninger af krav til revisors uafhængighed? 

 

Til i forhold til EU forordningen der kom? Øhhh… Jeg tror det er okay at der kom lidt strengere krav 

på noget af det, men noget af det tror jeg så også skyder lidt ved siden af. Sådan noget tunge 

firmarotations krav, skaber jo en masse bøvl også, men på sigt kan det vel egentligt godt være at 

det er okay, men det er klart det skaber noget skvulp på markedet også fra vores side af, at man 

nu skal rotere af. Vi forstår os (07:06) jo godt på at når man roterer partnerne, så kommer der 

allerede friske øjne på, så der behøver du ikke helt friske firma øjne på også. Men jeg tror at når 

lissom støvet har lagt sig, og folk har vænnet sig til det, så tror jeg egentligt at det er okay at der 

kom lidt strengere krav til revisors uafhængighed. Men jeg vil nu sige at til “fee-cap”-reglen, det her 

med de max 70% over en periode på 3 år, den tror jeg ikke har rigtig nogen effekt...ikke måden 

den er struktureret på i hvert fald. Der er vi ude i noget teknikalitet med hvordan man bør måske… 

 

(07:51) Nu sagde du noget med at der blev skabt noget med skvulp. Hvad tænker du om at ift. too 

big too fail med rotationen. De siger jo at de store revisionshuse faktisk er blevet så store at, så nu 

efter Arthur Andersen lissom lukkede, er der ikke nok konkurrence, og vi har ikke rigtigt råd til at 

der er flere der lukker. 

 

Nej… 

 

(08:15) Er det så positivt at skabe... altså noget at det de sigtede på her med forordningen, var jo 

netop at der skulle noget rotation til, sådan så vi fik rykket lidt rundt på fordelingen af hvor vi 

hentede sine ydelser, og måske at der kunne komme lidt flere spillere på markedet. Tror du at de 

her skvulp, det at vi rykker rundt på det, kommer til at ændre på det? 
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Jeg tror for de store selskaber… tror jeg ikke at der kommer flere spillere på markedet, hvad det 

angår. For i forhold til rådgivningsydelser, så er der allerede andre spillere. Der er McKenzie og der 

er Essentier? Der er nogen af dem som bliver brugt også af andre store virksomheder. For 

rådgivningsydelser og forskellige ting. Det er typisk sådan mere strategisk og kommerciel 

rådgivning, ikke så meget regnskabsmæssige eller skattemæssigt. Der bruger man som reelt 

stadig et af de store revisionshuse. Det at der er 4 nu, typisk vil der være en revisor der laver 

revision, så har du en rådgiver der laver alt muligt andet, skat og det som revisoren ikke må hjælpe 

med, og når der så kommer et udbud, er der to at vælge imellem, hvis man gerne vil bibeholde sin 

revisor. Hvis der blev en mindre, så man var nede på Big 3, så er der i hvert fald når man sender 

revisionen i udbud - den tidligere revisor må ikke byde, og hvis man gerne vil bibeholde sin 

rådgiver til at hjælpe med alle de ting de er i gang med at hjælpe med, og er glad for hjælpen, er 

der kun et alternativ hvis der er en tilbage. Så der er der noget om den problematik om at der er 

ved at være så få, at de meget store firmaer der er tilbage, at det kan give nogle udfordringer, når 

de skal vælge en ny revisor, at der kun er en mulighed. Lige nu er der så 4, så som det er nu vil 

der altid være 2. Men der sker jo konsolideringer i markedet, så det kan jo sagtens være at der på 

et tidspunkt kun er 3. 

 

(10:06) Hvordan sikrer I at I er uafhængige? Er der noget sådan bestemt I gøre, når I står og skal 

til at tage en opgave? 

 

Altså vi laver jo de her uafhængighedsvurderinger. Sådan helt lavpraktisk, har vi jo det her system i 

EY. Inden vi tager en kunde ind eller en opgave ind, skal vi lave en kundeaccept. Ligesom man 

skal i alle andre almindelige revisionsvirksomheder også. Der har vi så et system, som vi bruger til, 

der skal vi ind og svare på nogle spørgsmål, blandt andet med om der er nogle relationer eller 

finansielle interesser, tiden til det, ressourcerne til det. Alle de her spørgsmål skal vi ind og svare 

på. Det er typisk en manager job, altså sådan en mellemniveaus medarbejder, der går ind og laver 

det her, og som så sender det her til godkendelse hos sin partner. Og så alt efter hvordan man har 

besvaret nogle af de her spørgsmål. Er der nogle ledelseslag der skal ind og godkende. Så hvis 

det er inden for Gaming industrien, er der nogle nordiske/ Europæiske ledere der skal ind og 

godkende de her ting. Hvis man har svaret at der er nogen nærværende relationer, så er der også 

noget risk managament der skal ind og godkende, om vi må sige ja eller nej til om vi er 

uafhængige. Vi har også en Country Independence Leader i EY som skal ind og tage stilling til de 

her ting, hvis der er noget man kan være i tvivl om. Så det er sådan den indledende 

indledningsvise sikring af at der ikke er nogle omstændigheder som vurderer om vi er uafhængige. 

Og ellers så har vi jo årlige uafhængigheds undervisning og erklæringer vi skal… Jeg går hos 

nogle af vores store børsnoterede virksomheder, da jeg også årligt skal erklære at jeg er 

uafhængig og ikke har nogen finansiel interesse i dem fx.Så det skal jeg gøre det til firmaet, på 

selve opgaven og så dokumenterer vi også det i vores revisionsfil på opgaven, som indhenter alle 

medlemmer for teamet at de skal bekræfte hvert år at de er uafhængige. Der bliver lavet en del 

øvelser for det. Og så skal der, den der nu har mangaerrollen på de her kunder skal egentlig 

forespørge ledelsen om de ved at der er nogen udestående ansættelsesforhold eller… der er en 

række spørgsmål for vi skal spørge dem om, som de skal svare på. Også med henblik på at 

uafhængigheden er på plads. Der bliver brugt en del energi på det. 

 

(12:29) Gjorde I det anderledes før forordningen trådte i kraft. 
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Ja. Kravene var ikke ligeså strikse. Fordi med den nye forordning, kom der også ny erklæring jo. 

Og i erklæring står det mere udtalt at vi er uafhængige og om vi har gjort de her og de her ting, for 

at sikre vi er uafhængige. Og jeg vil sige for at vi kan stå inde for det som vi nu erklærer os om… 

Vi skal jo følge erklæringsbekendtgørelsen, for det kan vi ikke ændre på. Så vi var nødt til at lave 

nogle flere øvelser. Så der kom lidt skærpet fokus på det i forlængelse af forordningen, og der var 

lidt flere ...øøhhh… øvelser som blev påtvunget, som vi skal lave. Så det havde nu en direkte 

effekt. Der kom lige lidt mere vi skulle lave. 

 

(13:12) Godt! Så lad os kigge på honorarbegrænsninger. Har I overvejet om størrelserne på jeres 

honorar udgjorde en trussel for jeres uafhængighed, og i så fald hvad har I gjort for at reducere 

truslen. Og det var før forordningen. Og det var før forordningen. Overvejede I om honoraret 

udgjorde en trussel? 15% begrænsningen er jo ikke så relevant for de store huse, men den på 

70… 

 

Altså den der 70% begrænsning. Den skal jo regnes på en lidt speciel måde. Man har en stor 

koncern. International koncern. Så er 70% begrænsningen den er at det honorar som vi som firma 

i Danmark får for ikke revisionsydelser, må ikke overstige 70% af det samlede koncerns revisions 

honorar. Så derfor hvis du har en stor virksomhed som, lad os tage Mærsk. Hvis jeg nu var revisor 

for den, så kan vi sige at koncernshonoraret på revision var måske på 50 mio kr. Så må vi som 

dansk firma lave rådgivningsydelser for 35 mio kr. Svarende til 70 % af koncern honoraret. Men 

koncernhonoraret fordeler man jo ud på alle netværksvirksomhederne. Så i Danmark ville vi måske 

typisk normalt bare have et revisionshonorar på 10 mio., for at revidere koncern delen af det. Så er 

der lige pludselig ret stor mulighed i forhold til hvad revisionen fylder og ikke-revisionsydelserne 

fylder. Fordi man så kan lave revision for 35 mio. kr. Og jeg har ikke oplevet at det har været et 

problem nogle steder endnu. Det kan komme, og det kan komme hvis der er store fusioner eller 

noget, hvor man ellers har brugt revisorer meget. Hvor der så kan komme nogle begrænsninger på 

man ikke kan gøre det mere. Så det fylder noget. Men sådan en direkte en betydning af det har jeg 

ikke set noget endnu. Men dét sagt, så ved jeg dog at der er flere af revisions kommiteerne hos de 

store børsnoterede virksomheder, de siger at der ikke nogen aktionærer, der er ikke nogen ude på 

markedet, der forstår den teknikalitet at der er en forskel på at denne her 70% cap den går på 

koncernhonoraret og at … det betyder at man i Danmark må lave ret meget iforhold til det danske 

honorar. Så derfor så siger vi bare at det i får i Danmark, det er det vi måler 70% cap’et på, selvom 

forordningskravene ikke siger det. Det ved jeg er den praktiske implementering i flere 

revisionshuse i Danmark. Så de siger at det danske firma, det danske revisionsfirma, I må max få 

70% af det honorar som I får for at revidere det som I får til jer selv, og ikke det man foreligger ud 

til netværket. Så der har det direkte betydning, og det ved jeg at de arbejder aktivt med 

revisionskommitterne. Med Hvad vil de så bruge de her 70% ydelser på. Fordi revisior er tit den 

nærliggende rådgiver til mange opgaver, fordi man allerede kender virksomheden. Så der er noget 

effektivitet til at bruge revisoren til mange af tingene. Der ved jeg at de vælger at sige helt konkret 

hvor vil vi så bruge de 70% cap hennne. Det er typisk skatterådgivning det bliver brugt på. 

Hvorimod strategisk rådgivning og sådan noget, vil så gå til nogle andre. Og der er nok tidligere at 

være nemmere at bare give til revisoren også. 

 

(16:24) Tror du det kommer til at gå til nogle af de andre store revisionsfirmaer, eller kommer det til 

at gå til nogen uden for branchen? 
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Begge dele tror jeg. 

 

(16:35) Så det bliver sådan lidt blandet. 

 

Ja, det tror jeg. 

 

(16:36) Tror du noget af det kommer til at gå til mindre virksomheder? 

Ikke meget. Jeg tror de store virksomheder af offentlig interesser, som det drejer sig om her, jeg 

tror at de typisk enten vælger et andet stort rådgivningsfirma, eller andet stort revisionsfirma. Det 

er sådan min oplevelse. Det er ikke så tit at de siger, at så tager vi denne her lille lokale rådgiver. 

Det tror jeg ikke. 

 

(17:03) Nej, så det ser umiddelbart ikke ud som at denne her artikel kommer at hjælpe med at få 

flere spillere på markedet? I det store? 

 

Nej, det tror jeg ikke… det tror jeg ikke. Jeg ved godt at det var en af tankerne bag den også, men 

det er ikke hvad jeg har set, og det er ikke hvad jeg tror. 

 

(17:21) Godt! Så til forordnings begrænsning på de 70%. Ved du om I tidligere oversteg den. Nu 

sagde du at det kan måske forventes ved fusioner eller større projekter.  

 

Ja, det ved jeg at den gjorde nogle steder. 

 

Nogle steder? Men ikke ofte eller flere år? 

 

Det kan godt være. I kan prøve at kigge i Pandoras regnskaber 5-10 år siden. Der ville I kunne se 

at ikke-revisionsydelser fx var større. Og nu ved jeg ikke. Det vil sikkert være flere steder, hvor det 

er tilfældet. Men jeg tror ikke at det er så ofte forekommende. Og det her 70% cap er jo over et snit 

på 3 år, så derfor laves der en eller anden stor transaktion, så kan man stadig godt få lov til at 

hjælpe, hvis man så bare skruer ned efterfølgende år. Det synes jeg nu er meget fornuftigt at der 

er lissom er lavet sådan en betragtning i det, så man kan hjælpe, når der kommer et eller andet 

særligt. Så skal man så bare begrænse sig lidt de andre år. Men jo det skal nok få en effekt på 

sigt. Men lige det der er det så det eneste eksempel jeg har hvor der historisk har været ret stor 

ikke-rådgivningsydelser eller ikke-revisionsydelser. 

 

(18:35) Så vil jeg spørge om hvordan du forventer begrænsningerne kommer til at påvirke jer, 

udover det vi har været igennem selvfølgelig med mindre rådgivning og… 

 

Ja. Øøøh, jamen vi skal være bedre til at lave channel skift, fordi tidligere... Vi har nogle kunder vi 

har haft i 100 år, af børsnoterede virksomheder. Det går jo ikke længere. Nu hedder det max 20 år. 

10 år så er du i udbud, og så kan man vinde igen. Eller man kan ikke vinde, og ellers kan man tage 

10 år mere og så skal man ud, uanset hvad, ikke? Så det betyder at vi skal være bedre til at gå fra 

at være revisor til at sige okay nu kender vi denne her virksomhed så godt, og må ikke være 

revisor længere, men hvordan sikre vi så at vi kan bedst hjælpe dem med skat og for vores 

forretnings skyld og deres det kan de jo have en interesse i. Så det bliver der arbejdet med på de 
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interne linjer, hvordan vi bliver bedre til at skifte. Vi kalder det kanal skifte. Kanal 1 er 

revisionskunde, og kanal 2 er de andre kunder. Det bliver der arbejdet aktivt med. Og der bliver 

lavet de her transaktionsplaner, for vi ved jo at vi i hvert fald skal være ude hos nogle af de her 

kunder, på det her tidspunkt, og der skal vi sørge for at vores ressourcer er tilpasset dertil, hvad 

forventer vi at der kommer ind på den anden side, har vi sat det rigtige antal medarbejdere til at 

servicere de her ting. Så der bliver arbejdert lidt mere aktivt med det. Det er gjort sådan så det er jo 

blevet lidt nemmere at forholde sig til på længere sigt nu, hvor man i hvert fald ved at man ikke er 

der længere. Der er helt konkret begrænsninger på, vi ved vi ikke har efter 2020, for der må vi ikke 

være. Der skal vi så se på, vi har selvfølgelig som alle de andre store revisionshuse en eller anden 

kortlægning af, hvornår ved vi at en de andre store virksomheder skal gå i udbud, så vi ligesom er 

klar til at de kommer. Der er også de her cool-in regler, som vi skal iagttage, som når vi ved at 

Mærsk kommer i udbud. på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo også kunne byde på dem. Så duer 

det ikke at vi har lavet en masse systemimplementeringer i året op til. Så de ting bliver der arbejdet 

med nu, og det kan man gøre mere struktureret, fordi man nu ved de her faste rammer for hvornår 

tingene skal i udbud og sådan noget. Ja! 

 

(20:57) Så kom vi naturligt videre til audit rotation. mener du at rotationsprincippet mindsker truslen 

mod uafhængighed? 

 

Aaah… (tænkende) 

 

(21:09) Du må gerne svare separat ift. partnere og firarotaion, hvis det er det. 

 

Øhhh. Jeg tror det hjælper lidt på det. Jeg tror at det gør at der er lidt… der kommer oftere friske 

øjne på. Og når der kommer en ny revisor på, er man lissom ikke bundet af de dispositioner der 

har været tidligere. Det er du helt uafhængig af. Og (21:29) jeg er sikker på at hvis man laver en 

undersøgelse om hvor tit der bliver rettet fundamental fejl, så ville man også se at det næsten altid 

hænger sammen med at når der kommer en ny revisor ind. Og de kommer jo helt nøgne ind og 

helt uafhængig ind. Og har man været der i 10 år, så har man jo truffet nogle dispositioner før, som 

man slæber på, stadig uafhængigt hvert år, men man skal jo påtegne det, men man er nok mere 

uafhængig, når man kommer udefra. Så det synes jeg egentligt giver noget på uafhængigheden. 

(21:58) Men det er helt sikkert også på bekostningen af noget indsigt, for når man kommer som 

første års revisor, går der et år eller 2 på de her store komplekse virksomheder, før man ligesom 

har været hele vejen rundt i alle krogene, og se hvad der er af forskellige problemstillinger, og får 

håndteret dem korrekt. Det gør den eksisterende revisor bare bedre, fordi de har flere års erfaring, 

så de ved hvor det er man skal kigge henne. Så jeg tror det giver lidt på uafhængigheden, men det 

er lidt på bekostning af kvaliteten. 

 

(22:29) Ja. Godt! Mener du at perioden på de 7-10 år eventuel 20 er passende for en 

revisionsopgave? 

 

Ja! Det synes jeg nu vel virker fornuftigt nok, 7-10 år. Det er en fornuftig lang periode, synes jeg. 

(22:46) Havde det nu været nede på 3 år eller noget, havde det været et problem. For så når du 

lige knap og nap at sætte dig ind i alle tingene, og komme godt omkring, og så skal du videre, og 

så er der en ny der lissom skal starte fra scratch. Så jeg synes at 7-10 år og denne her 10 år plus 
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10 år er okay. Jeg synes faktisk den der plus 10 år er længere end hvad jeg havde tænkt, man ville 

støtte sig op ad. Men ja. 

 

(23:17) Har i sædvanligvis haft klienter i længere end 10 år? 

 

Det er ikke ualmindeligt, at man har klienter i rigtig lang tid. Der er nogle af dem her, nu hvor vi skal 

til at skrive, i erklæringerne om hvornår vi skal rotere af, og hvornår vi er valgt ind, og hvornår vi 

skal rotere af, så har vi jo prøvet at være inde og se hvornår kom vi egentligt og hvornår begyndte 

vi at underskrive på nogle af de her ting. Og det er jo klart i en så stor virksomhed som vores, og 

nogle af de mange andre også, de er jo opstået igennem fusioner igennem årene. Så det er ikke 

sådan altid lige til at se hvornår det er. Men der er nogle af dem hvor vi bare må sige at vi gik 60 år 

tilbage, og så kunne ikke se længere tilbage. Så vi havde i hvert fald været der i 60 år. Så det er 

ikke ualmindeligt at man er der i lang tid. Og det er sådeles ikke ualmindeligt at man er der i så 

lang tid på så store virksomheder, fordi det er ret ressourcekrævende for dem også at skifte 

revisor, fordi kommer der en ny revisor ind, skal han/hun forstå det hele, og der er jo 1000 

spørgsmål, og det tager tid for deres medarbejdere at forklare om der kan være nogle 

problemstillinger, som de begynder at rode op igen, som var clear’et før, så de skifter nødigt 

revisor mange af de store virksomheder, medmindre de er utilfreds eller tvunget til det. Så derfor er 

der mange af dem der har været der i rigtig lang tid. 

 

(24:36) Ja. Godt. Så er vi videre til NAS. Der er 11 sortlistede ydelser i forordningen. Er du enig i at 

de som udgangspunkt resulterer i at der er uaceptabelt høj risiko for at revisor ikke er uafhængig. 

 

Arrhj. Det er lidt karikeret synes jeg. Når man ser på forordningens oplistning af ydelser. Som er 

blacklistet. Det er… Jeg synes ikke at alle de ydelser nødvendigv is gør at man ikke er uafhængig. 

(25:03) Tag fx opstilling af årets regnskaber fx det må man ikke hjælpe med, men det er ikke så 

territorial, det går jo ikke nogen steder. Hvis EY i Ecuador hjælper med at opstille det 

ecuadorianske regnskab 3 måneder efter at koncernregnskabet for virksomheden i Danmark er 

offentliggjort, ser jeg sgu ikke den store udfordring på uafhængigheden ift. påtegningen af 

koncernregnskabet. Så der er noget af det hvor det er gået lidt overkill, synes jeg. helt klart. Nogle 

af dem er måske fornuftig nok. Sådan noget som ??? det går selvfølgelig ikke. 

 

(25:41) Men stod det ikke også alle steder at man ikke måtte det? 

Jov! Så jeg synes at når man læser dem, er der måske nogle gode tanker bag dem. Men i praksis 

synes jeg… det er jo overdrevet.  

 

(25:54) I det langt de fleste situationer, kunne jeg finde i de etiske retningslinjer beskrevet og at det 

var enten helt sortlistet, eller også var det angivet i hvilken situationer man måske kunne gøre det. 

Jamen jeg må sige. Det der med at så kan det enkelte EU-land vælge at der er nogle ydelser, der 

så er tilladt alligevel, det er jo et kaos at finde rundt i. Og når man sidder som revisions kommite i 

en stor koncern, og skal sige det er OK. Og så i Tjekkiet må vi godt lave det her, men det må vi 

ikke i Frankrig. Men i Holland må vi gerne lave denne her, men den må vi ikke lave i Tjekkiet. Den 

er jo blevet gjort total kompleks for nogle virksomheder at finde rundt i det der, og det er også 

derfor at nogle af dem der bare siger, om denne her ydelse lige er tilladt i de her lande eller ej, vi 

laver dem bare ikke, fordi der er for stor risiko for at vi kommer til at forbryde os mod en eller anden 

regel. Det er ikke… jeg synes ikke det er gjort særlig smart det der. Det må jeg bare sige. 
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(26:54) Det er du ikke den første der siger. 

Nej. 

 

(26:57) Udførte i sædvanligvis de nu sortlistede NAS for jeres PIE klienter før forordningen trådte i 

kraft.  

Den der med at opstille regnskaber i det lokale regnskaber på et senere tidspunkt. Den er meget 

almindelig, den udførte vi meget tit. Den har bare skabt bøvl, at vi ikke må hjælpe med det, fordi 

det er naturligt at vi er ude at vurdere det, og så kan vi hjælpe med at opstille regnskabet. Det er jo 

bare om at hente tallene ind, og så få dem ind på den rigtige regnskabspost. Og vi gør det jo 

alligevel, når vi skal kategorisere tallene når vi laver revisionen. Så den lavede vi tidligere, og den 

går selvfølgelig ikke længere. Og ellers… hvad lavede vi mere… Der er nogle af skatteydelserne 

rundt omkring i verden. Der har vi jo i Danmark sagt at vi godt må lave en del af de her 

undtagelser. Vi må jo godt hjælpe med noget skat i Danmark. Der er nogle steder at vi hjalp med 

skatten, men vi ikke må længere, fordi det pågældende land ikke har valgt de her undtagelses 

regler. Så de to ting har i hvert fald impactet. Og ellers… jeg ved ikke hvor meget der er af erfaring, 

men der skal nok være nogle flere hvor det ikke går længere. Men der bruges betydelig meget tid 

på det her, så man ikke får lavet et eller andet man ikke må, fordi det går selvfølgelig ikke. 

 

(28:10) Ja. Når I udførte de her service, mener du så at truslen på jeres uafhængighed var på et 

acceptabelt lavt niveau? 

Når vi udførte hvad undskyld? 

 

(28:20) De sortlistede… de NU sortlistede ydelser. Fx opsætning af regnskaber og sådan noget. I 

havde vurderet alle situationer. 

Mener ikke der var nogle udfordringer i det. For havde vi set det dengang også, så skulle vi have 

ikke have gjort det. Så jeg mener ikke at der var nogen udfordring i det. Det er bare blevet mere 

regid med det her blacklistede ydelser. Det kan være noget af det...men det ville man bare ikke 

have gjort tidligere, men nu er det bare gjort mere direkte. Men sådan nogle aggresiv 

skatteplanlægning og sådan nogle ting, ville man heller ikke at have gjort tidligere. Det ville man 

godt kunne se at ville være brud, selv ved de blødere uafhængighedsregler. For de ting der er 

leveret tidligere på det der, ser jeg heller ikke nogle udfordringer uafhængighedsmæssigt. 

 

(29:14) Så kigger vi lige lidt på den udnyttede option §24a, hvor vi så har tilladt visse af ydelserne. 

Hvorfor tror du at DK har tilladt de ikke-revisionsydelser de har, når de som udgangspunkt har 

forbudt dem. 

Jeg tror det er fordi i Danmark har man alligevel haft den der tilgang til det at nu ser vi, hvad er 

fornuftigt set både ud fra at vi skal beskytte revisors uafhængighed, men også for at man ikke skal 

belaste virksomhederne mere end højst nødvendigt. Så jeg tror det er derfra det kommer. For 

mange virksomheder vil sige at de har en revisor som hjælper med revisionen selvfølgelig, og så 

hjælper de også med skatten fordi det er nærliggende. De sidder alligevel og forholder sig til det, 

når de laver sådan noget. Og derfor.. det vil vi jo gerne fortsætte med. Hvis vi skal have en ny 

rådgiver ind, bliver det bare dyrer for os, fordi at de ikke kan trække på noget af den viden de 

allerede har, som de har trukket igennem revisionen. Og der tror jeg Danmark har sagt, hvordan 

kan vi gøre det er lidt lempeligere, men stadig håndtere kravene som vi skal, men at vi skåner 

vores virksomheder mest muligt, så vi får det bedste arbejdsmiljø for dem. Jeg tror det er det der 
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har været baggrunden for det, og det synes jeg nu er meget fornuftigt, at man har tilladt de ydelser, 

og man siger at det her ser vi ikke værende… hvis vi bare hjælper med det meste og at det så 

ødelægger vores uafhængighed for revisor. Det er gunstigt for vores virksomheder at de kan bruge 

revisoren til anden ting. 

 

(30:50) Er det så også derfor det er tilladt skatterådgivning, så længe der er tale om faktuel 

skatterådgivning? 

Ja, det er det jo fordi revisoren netop allerede har beskæftiget kendskab til virksomhedens 

revision, så er det jo bare nemmere for at revisoren til at hjælpe med det, end at få en helt anden 

udefra til at hjælpe med det. Det er jo dyrer når de skal have en ude fra, så man har ikke vil 

pålægge dem flere omkostninger end højst nødvendigt, tror jeg. 

 

(31:14) Hvorfor tror du ikke at vi har inkluderet beregninger af direkte og indirekte udskudt skat, 

den kunne man også tillade? 

Øhhmmm… Ja! Hvorfor man ikke har tilladt…? Jeg ved ikke om det er fordi der er de der skøn 

forbundet med udskudt skat… øhhh… Det vil jeg tro det har noget med det at gøre, at det er derfor 

man siger at man ikke lige må have med… Men det er ikke noget jeg har tænkt videre over. 

 

(31:49) Godt! Så tror jeg at vi er videre til revisionsudvalg. Ja, det er mig. Jeg vil starte med at høre 

hvordan har det påvirket jeres revision at revisionsudvalg blev et lovkrav i 2008 ift. jeres 

uafhængighed? 

Nu er vi jo langt tilbage. Ja. Øhhmm.. Altså der har været noget mere sammenspil med revisions 

kommiteen nu. Der er nogle underretninger til dem, som sikkert ikke har været der tidligere. Så det 

er har vel betydet at man har skulle åbne lidt op for revisionen. Altså man skulle give lidt mere 

indsigt til virksomheden, og hvordan man laver revisionen. Hvilke fokusområder vi har og hvornår 

vi gør det. Sådan nogle ting har man ligesom fået bragt frem i lyset. Men det tror jeg nok er sådan 

mest nævneværdige, og så er der jo kommet i stedet for at man bare hjælper med forskellige ting, 

så er der nu kommet krav om at tredjepart skal være mere aktiv, for at tage stilling til at det ikke 

indebærer en trussel for revisoren. For revisorens såvidt angår uafhængighed. Det er nok de 2 

parametre der har haft størst betydning, tror jeg. 

 

(33:05) (15) Hvad synes du om formålet med revisionsudvalg? 

Ideen synes jeg nu er meget fornuftigt. At man sidder med et udvalg der har regnskabsmæssige 

og revisionsmæssige kompetencer, og de ligesom er bestyrelsens hjælpere til at se om revisoren 

gør det fornuftigt, får vi adresseret de rigtige ting, er der nogle forhold af regnskabet som vi skal 

være særlige opmærksomme på. Fordi tit er bestyrelsen mere kommerciel og strategisk anlagt, de 

har ikke så meget revisions og regnskabsmæssige forståelse. Ideen om revisionsudvalg er ret 

fornuftigt. At man siger de har ligesom styr på tallene, og så indstiller de bestyrelsen om det er ok 

og om regnskabet er ok eller ej. Så jeg synes tanken bag det er fornuftig nok. 

 

(33:55) Ja. Apropos… definitionerne. Er du tilfreds med kravene til revisionsudvalgets 

kvalifikationer? 

Arrh. De er rigtig bløde. Der er mange revisionsudvalg, hvor så skal der være en person, så vidt 

jeg husker med regnskabsmæssige og revisionsmæssige kompetencer, og så resten.. er ikke 

specielt ikke gode til regnskab og revision.. ofte. Hvad jeg lige sådan tror. Nu sidder jeg ikke med til 

møderne, med revisions komitéer på de store virksomheder. Så, så meget detaljeindsigt har jeg 
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heller ikke, men jeg synes det virker som om det er lidt… kravene er lidt blødere end hvad jeg 

havde troet, når man ser på så mange andre krav i det her miljø. 

 

(34:40) Inden forordningen var det så svært at finde et bestyrelsesmedlem med kvalifikationer 

inden for regnskabsvæsen og revision? 

Det ved jeg ikke. 

 

(34:50) Nå! Nej. Men udover det er du så tilfreds med sammensætningen af revisionsudvalgene. Vi 

var lidt inde på det. Synes du der kunne være en tilføjelse? ...kunne der være en anden måde at 

gøre det bedre? 

Jeg forstår godt at der skal være et overlap mellem bestyrelsen og revisionsudvalg. Og at der skal 

være nogen med revisions- og regnskabsmæssige kompetencer. Jeg kan måske godt se at der 

måske skulle være flere med regnskabsmæssige- og revisionsmæssige kompetencer, og der så 

skulle være én der måske overlappede med bestyrelsen. Fordi min opfattelse er at der sidder 

personer i revisions kommitterne, som ikke har så meget forstand på regnskab og revision 

nødvendigvis. Så er der selvfølgelig en der skal have det, men de andre har typisk, af hvad jeg 

oplever ikke så meget, og har derfor det sværer ved at forholde sig til med nogle af de her 

regnskabs- og revisionstekniske problemstillinger der kan være. Jeg kunne godt forestille mig at 

der kunne være flere der skulle have regnskabsmæssige og revisionsmæssige forståelse. Det 

kunne være et banefelt. 

 

(36:02) Ja. Altså førhen var det kravet at denne her person, som havde regnskabs… eller 

kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision også skulle være uafhængige er ophævet i 

dag - hvad synes du om det? 

At den person også skulle være uafhængig af virksomheden? Ja. (tænkepause)... Jeg synes det er 

okay, jeg kan ikke lige se behovet for at vedkommende skulle være uafhængig af virksomheden, af 

personen i den person. Det er ikke noget jeg har tænkt grundigt over, men det kan … tror jeg, jeg 

ville sige var okay. Det behøver personen ikke nødvendigvis at være. 

 

(36:50) Har det samme signalværdi? Hvis den person rent faktisk har viden, og det kun er et 

medlem af udvalget med denne her viden, og personen ikke er uafhængig, det kan godt være de 

andre er, men den der faktisk ved noget om det er ikke uafhængig. Har det samme signalværdi?  

Jaaeehh… det ved jeg ikke. Det kommer også an på om vedkommende også udarbejder 

regnskabet måske. Hvis vedkommende også udarbejder regnskabet, så giver det ikke den samme 

signalværdi, men hvis personen ikke som sådan har noget med regnskabet at gøre og bare ikke er 

uafhængig, så kunne jeg godt se det være okay. Men jeg tror det afhænger lidt af hvordan 

uafhængig, og forståelse deraf. Hvad der skal til.  

 

(37:52) Hvordan oplever du samarbejdet mellem revisor og revisionsudvalg? 

Jeg har det ikke så meget selv direkte. Men jeg sidder jo og er med til at koordinere hvad vi skal 

give til revisionsudvalget, og hvad vi skal sige til dem, og jeg sidder og laver 

revisionsplanlægningen, og hvad der skal præsenteres for dem, så jeg leverer meget af inputtet, til 

revisions kommiteerne. Og jeg ved også hvad der foregår når de sidder og snakker det igennem. 

Min oplevelse er at det fungerer udemærket. Det er ikke altid, tror jeg, at de har rigtig mange 

kommentar til det udspil revisor kommer med, eller holdninger, eller jo måske de har holdninger til 

det, men det er ikke fordi der er så meget indvendinger til det som følge af. Men det kan jo også 
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bare være at det er fordi det er fornuftigt udspil man kommer med. Men jeg tror da at det fungerer 

okay, og jeg tror det er fint at der er den modpart derude istedet for at man har bestyrelsen at 

oponere med, at man så har revisionskomitten. De går trods alt lidt mere op i regnskabet med 

revisoren end bestyrelsen gør. 

 

(39:04) Hvordan oplever du at I skal dele ansvaret med revisionsudvalget, og har I lettere ved at 

kommunikere forhold omkring revisionen, da der nu er det her medlem i revisionsudvalget? 

… som har forståelse for tingene? Ja. Det synes jeg. Man må godt være teknisk i sin 

kommunikation til revisionsudvalget i forhold til hvad man vil sige til bestyrelsen. Fordi til 

bestyrelsen tager noget der bliver for teknisk, står de hurtigt af, hvorimod der kan man godt være 

lidt mere konkret og lidt mere.. have lidt mere komplekse problemstillinger fra at drøfte med 

revisionskomitten, fordi der sidder nogen som også har forstand på de her ting. Så, der er en 

forskel på hvordan man kan kommunikere lidt tungt. 

 

(40:00) Ja. Og hvordan forholder revisionsudvalget sig til uafhængighedskravene? 

Dem tager de da rimelig alvorligt, hvilke de også skal. Så de monitorerer jo alle ikke-

revisionsydelser, som bliver udført, og godkender dem inden de bliver udført. Ofte fungerer det 

sådan at man dedikerer en del, man siger de her ydelser det er bare “no-go”, de her ydelser dem 

kan en anden dedikerede i virksomheden godt godkende på vegne af revisionspolitikken som den 

har bemyndigelse til, hvis det er indenfor et eller andet beløb, fx 50.000 kr. Derudover skal det 

godkendes af revisionskomitten, hvis der er en størrelsesordning. Og det styrer de jo, og bliver 

også underrettet periodevist og omfatter alle ydelser og kan lissom sammenholde med det de så 

har godkendt. Det tror jeg de nu tager ret alvorligt, og er med til at sikre revisorens uafhængighed. 

Vi hjælper, det er jo et samarbejde at sikre at både revisor og virksomheden skal lissom i 

fællesskab sikre at der ikke bliver lavet noget som man ikke må. Så der bliver meldt ud internt at I 

må ikke bruge EY til alle de her ting, men hvis I skal bruge EY til noget skal I være opmærksom på 

at der skal ske en pre-approval. Og så har vi i vores system, sådan så man kan ikke oprette i Kina 

på en af de kunder, hvor vi er revisorer 21, stk. 3 kunde uden at det skal op og godkendes her. Det 

kan de ikke. Det er vores systemer sat op til. Så på den måde sikrer vi det også at der ikke bliver 

lavet noget. Så hvis de prøver at oprette et eller andet i Kina, med om vi vil opstille et regnskab 

dernede, så får vi den til godkendelse hos os, og så siger vi at det kan I ikke få lov til, det går ikke. 

Og hvis der er et eller andet de vil lave, som de godt må, så kommer den op til os og så siger vi 

okay. Vi laver egentligt det her, så det skal vi lige have godkendt af revisionskommiteen. Så 

hjælper vi hinanden der, så bliver det godkendt på projektet, og så kan de gå i gang. 

 

(42:15) Hvordan oplever du overvågningen? Føler du dig udfordret? 

Nej, det synes jeg ikke. Det er konstruktivt. Ja. Der er selv nogen som er med til at forholde sig til 

om de synes det er en fornuftig måde at tingene gøres på. Det ser jeg ikke som en udfordring. Det 

er ok. Det er positivt. 

 

(42:39) I dag har revisionsudvalget implementeret nogle opgaver. Hvilke opgaver har reduceret 

truslerne mod jeres uafhængighed? 

Kan du komme med noget mere konkret med hvad opgaverne går ud på? 
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(42:54) Ja! Det kan jeg godt. Der er den lovpligtige revision der rapporteres til den øverste ledelse, 

det skal de. Sikring af integriteten ift, regnskabsaflæggelsen. Effektiviteten af intern kontrol og 

intern revision… 

… at de også skal forholde sig til dem? ØØhhh. Det er ikke noget jeg har oplevet der har været 

nogle udfordringer med. Der tror jeg i høj grad at de støtter sig til på hvad revisoren også siger, og 

hvad de får at vide fra virksomheden selv. Typisk har du jo en controlling funktion eller en intern 

funktion eller et eller andet, som også giver nogle oplysninger til revisionskommiteen, og så får de 

dem fra deres intern, og vurderinger fra deres ekstern revisor, og siger de baseret på de to ting, så 

forholder de sig til om virksomheden lever op til de krav der nu er, og om de synes de er 

komfortable med der nu er medtaget. Det er ikke fordi jeg har oplevet at det giver nogen 

udfordringer. Det giver nogle spørgsmål nogle gange, i særdeleshed hvis der er forskel på revisors 

vurdering og deres intern vurdering, men det synes jeg er positivt også at de får det præsenteret 

for dem, og skal forholde sig til det, 

 

(44:21) Har du nogle tilføjelser til nogle opgaver? 

...de kunne lave? revisionskommiteen? Ja. Jeg synes personligt at det kunne give mening at de 

skulle indstille til bestyrelsen om regnskabet skulle godkendes eller ej. Sådan er det ikke formelt 

lige nu. Fordi vi lissom gennemgår revisionsprotokollen og hvad der nu har været af forhold med 

revisionskommiteen og orienterer dem om det, og de skal forholde sig til intern kontrolmiljø osv. 

Det kunne give god mening, at baseret på de her ting, indstiller vi til bestyrelsen om regnskabet 

skal godkendes eller ej. For lige nu skal de forholde sig til alle de her ting, men de skal ikke… 

bestyrelsen skal stadig godkende regnskabet, og der er ikke noget formelt rapporteringskrav 

mellem de to - AC og bestyrelsen såvidt angår ekstern regnskab, i hvert fald ikke lige hvad jeg ved. 

Det giver god mening at man sagde til revisionskomiteen at de skal indstille til bestyrelsen om de 

skal godkende det her regnskab eller ej. Det ville være en opgave der ville give mening synes jeg. 

 

(45:33) Og hvilke fordele/ulemper kan du se ved revisionsudvalg skal godkende ikke-

revisionsydelserne? 

Det er jo med til at sikre at der lissom er flere end revisior der tager stilling til om denne her ydelse 

nu er okay fra uafhængighedsbetragtning eller ej. Nu skal revisionskommiteen også sige ok eller 

ej. Det er klart vi sender ikke noget til godkendelse hos revisionsudvalg som vi ikke selv mener er 

ok, der stopper vi den jo inden. Ja, det synes jeg er okay. Det skaber lidt administrativt, man lige 

skal have struktur på, og det gør at det tager lidt længere tid, når man skal hjælpe med forskellige 

ting, fordi der er de her forskellige godkendelsesniveauer. Men ellers er det ikke noget der skaber 

en større udfordring, jeg synes det er fornuftigt nok, at vi sådan løbende får godkendt opgaverne 

og at der er en udefra der også skal tage stilling til. 

 

(46:37) Synes du at de er kvalificerede nok til det? 

Det ved jeg… det tror jeg… måske den der nu har kompetencer indenfor området, men ellers ikke 

sådan vildt kvalificeret til det tror jeg. Det tror jeg ikke. Det er jo os der har detaljereglerne. Der har 

bedre forståelse for dem. Men altså de kan også gøre det ud fra de mere kommerciele perspektiv. 

De kan lissom sige, hvor vil vi helst bruge revisor, og så kan de sige den der opgave er for stor, 

den kommer til at æde for meget af vores “fee-cap” Det vil vi ikke bruge jer til, det vil vi hellere 

bruge jer til nogle andre ting. Så det der kommercielle perspektiv er jo fint nok, fordi jeg tror også at 

de har nogle forventing om at vi ikke sender noget til godkendelse hos dem, uden at vi selv har 

forholdt os til at den er ok indenfor reglerne og forordningen og hvad der ellers er af regler. Men 
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den kommercielle betragtning i det, er fornuftig nok, at man selv vurderer hvad man vil bruge 

revisoren til helst. Det synes jeg er okay. 
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Bilag 3 – Interview med Lau Bent Baun, KPMG 

Vi skriver om EU-forordningen, og der har vi taget udgangspunkt i revisionsudvalget og Non-Audit 

Services, som vi har specialiseret os indenfor. Og Josephine vil starte med nogle spørgsmål om 

uafhængighed. 

 

Uafhængighed 

(00:24) Ja, vores fokus, helt generelt, er jo på uafhængighed, fordi de fleste af artiklerne handler 

om at sikre revisors uafhængighed. Så vi starter lige helt generelt. 

(00:31) Hvorfor skal revisor være uafhængig? 

Det skal han jo fordi, man skal jo kigge på hvad revisors rolle er, det er jo at give tillid og 

troværdighed til kapitalmarkederne og markederne i øvrigt, og hvis man ikke har en fuldstændig 

’Independence in mind’, men også ’Independence in appearance’, så er der ikke tillid i 

kapitalmarkederne, og så er hele vores raison d’etre som revisorer jo ikke til stede længere, det er 

jo det vi er sat i verden for, og hvis vi impairer den, så falder hele grundlaget for vores virke i 

virkeligheden. Det kan man så tage i forskellige grader, da Michel Barnier, som I sikkert har læst 

om, i sin tid startede alt det her med ’audit only’ firms og alt muligt andet, der var det jo også lidt 

den dimension, men det var også en reaktion på skandaler. Så uafhængighed er ufatteligt vigtigt. 

I kender jo begreberne ’independence in appeareance’ og ’independence in mind’, og det er dér 

mange begår fejl. Det er jo også dér, mange af sagerne er i Revisornævnet, det er når folk siger 

”jeg synes da at jeg var helt uafhængig”, jamen det er fint at du synes det, men hvad ville en 

informeret tredjemand synes? Der er rigtig mange, der begår fejl dér. (01:25) 

  

  

(01:46) Hvad vil du sige, der ligger i rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant? 

Det er at være med til, at der er troværdighed til de finansielle oplysninger, der er om en given 

virksomhed eller organisation, forening, fond, hvad det nu måtte være, tillid til som stakeholder, at 

det regnskab eller anden form for finansiel information, man sidder med, det er noget man kan 

lægge noget tillid i og tro på, at det er rigtigt, dét der står. 

 

(02:19) Så noget af det handler selvfølgelig om overholdelse af gældende lovgivning. Hvad gør I, 

hvis I står i en situation, hvor I ikke synes, lovgivningen er fyldestgørende? Hvis den ikke dækker 

den situation, I står i – hvis der er tvivlsspørgsmål? 

 

Nå, men der er jo forskellige institutter til det, dels så er der jo en praksis, man kender, og 

kollegaer kender, eller faglige afdelinger kender, som man kan henholde sig til og sige ’nå, men 

hvordan har vi fortolket de her ting tidligere, hvordan har vi ageret på det her område tidligere’. 

Man kan have samtaler med Erhvervsstyrelsen omkring de forhold, det er noget vi ynder at gøre 

meget, det tror jeg de fleste revisionshuse gør, og sige jamen her er noget, der er ubetrådt jord, 

hvad gør vi her, hvad var tanken i lovforarbejder og kommentarer, og hvis det ikke er nok, hvad var 

så tankerne bag det, men satte i sø, og så prøve at agere ud fra det. 

  

(03:12) Hvad oplever I som den største trussel mod jeres uafhængighed? 

Der er nok mange ting, men jeg tror måske, det er tilbage til dét, jeg sagde før om ’independence 

in mind’ og ’independence in appearance’, altså at man forstår, hvad der ligger i det. Og gør man 

ikke det, så er det en stor trussel. Det er også den store forventningskløft, der stadig er, mellem 
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hvad folk tror at revisor laver, og hvad revisor faktisk laver. Det kan også give anledninger til 

problemstillinger ift. uafhængigheden. (03:56) Og så tror jeg, mere operationelt, med de nye regler 

omkring EU Audit-reform og NAS mv., det er jo klart, det giver jo på en eller anden vis noget mere 

strictness og klarhed, men det giver jo også noget usikkerhed i en implementeringsfase, fordi 

hvordan skal vi nu fortolke det her? Og noget af det, der ligger i dét, jeg siger nu, det er jo også det 

kludetæppe, som der er i hvordan man har implementeret det i de forskellige EU-medlemslande, 

der er jo de her optioner, som forskellige medlemslande kan tage eller lade være, og for hver 

enkelt af de optioner, man så tager, hvordan fortolker man så dem? Og der er I jo helt sikkert 

bekendt med den vejledning, der lige er kommet ud fra Erhvervsstyrelsen, den har været undervejs 

længe, jeg har selv været én af dem, der har kommenteret på den, da jeg sidder i bestyrelsen hos 

FSR, og hvordan bliver praksis på det? Hvordan fortolket vi på dét? Erhvervsstyrelsen har også 

været ude at sige, at de vil gå lempeligt frem, fordi der er en masse fortolkningsspørgsmål, men 

det kan jo godt være en trussel, fordi vi i revisionshusene kan mene noget, og Erhvervsstyrelsen 

kan mene noget andet, og en offentlighed kan mene noget helt tredje. Så hvad er uafhængighed? 

Det er måske det, der giver anledning til en trussel, at man opfatter det forskelligt og har forskellige 

forventninger til ’hvad er uafhængighed for noget?’ 

  

(05:15) Mener du, at der var behov for yderligere stramning af kravene til revisors uafhængighed? 

Altså om jeg mener, at EU Audit reform var nødvendig? Nej, det synes jeg sådant set ikke. Et eller 

andet sted har jeg en tro på, at markedet regulerer det, og jeg synes ikke at der er noget grundlag 

for at sige, at de skandaler, der har været, som Michel Barnier egentlig satte det hele i gang med, 

egentlig handler om uafhængighed, det er jo sådant set ikke derfor, der har været skandaler, der er 

jo nok et enkelt eksempel eller to, man ikke kender til, men det er jo grundlæggende ikke fordi 

revisor ikke har været uafhængig, at der har været regnskabsskandaler, det starter sådan set med 

en regnskabsaflægger, der laver noget forkert, og så kan det være at revisor ikke har været vågen 

nok ved havelågen ift. at revidere ordentligt, men det er jo sjældent at de store skandaler, det har 

jo ikke noget at gøre med at de er afhængige af deres revisionskunde, det synes jeg ikke at der er 

noget belæg for at sige. I hvert fald ikke så meget belæg, at det har ført til, at vi nu får sådan nogle 

regler, som de fleste erhvervsliv rundt om i Europa, herunder de danske, dybest set ikke synes om, 

og hellere ville have en mulighed for at rådføre sig med sin generalforsamlingsvalgte revisor, 

hvilket giver en yderligere kvalitet. Så tror jeg, man kunne have valgt en vej, hvor man mere 

disclosede, hvad revisor har lavet, det er jo lidt det, der er kommet ind i reglerne nu, hvor man 

nede i revisionsnoten, hvor man ud over at beskrive med tal, men også får beskrevet, hvad det er 

for nogle services, man har lavet. Måske mere disclosure på, hvad revisor har lavet, så kan 

markedet jo selv vurdere, om de synes, revisor har lavet for meget eller for lidt og tage bestik selv. 

Men jeg synes, det er et forkert svar på et problem, der har været omkring regnskabsskandaler, og 

man kan sige, hvad er der egentlig sket for regnskabsaflægger? Hvis jeg skal karikere det lidt, 

ingenting. Der er sket en masse på revisors side, vi er blevet haglet til med regulering, vi har fået 

løftet barren voldsomt på kvalitetskontrol fra den danske regulator, der er blevet sådan en PCOB-

like på godt og ondt, der er sanktioner for revisorer, vi skal ikke træde meget forbi, så ryger vi en 

tur i nævnet og får bøder og alt muligt og bliver hængt ud, vi har interne kvalitetskontroller i vores 

firmaer, der er de jo voldsomt grove og virkeligt krævende overfor hinanden. Men 

regnskabsaflægger, der gang på gang aflægger forkert regnskab eller tager for løst på tingene, der 

er jo ikke noget sanktionssystem for dem. Der sker jo ikke rigtigt noget. Nu er der så kommet nogle 

krav til revisionsudvalg, men det er jo meget light, og det er første gang overhovedet at vi ser, der 

er kommet noget, og så er det i øvrigt skrevet ind i revisorlovgivning, det er et lidt sjovt sted at 
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skrive den ind, kan man sige, hvorfor ikke i Selskabsloven? Det er jo den, de trods alt skal følge. 

Det er måske ikke det mest naturlige sted, man kigger som bestyrelsesmedlem eller 

revisionskomitésmedlem, i revisorloven for at se ’ja, der har jeg så også nogle krav’. Men det er jo 

kun første skridt. Det er lidt for at sige, vi er bare revisorer, og hvis der er en fejl i et regnskab, så 

kan det godt være, at revisor ikke har gjort deres arbejde godt nok, og det skal bestemt 

sanktioneres, men det starter jo med, at der er nogen, der har lagt et forkert regnskab. Og hvad er 

sanktionen for dem? So far, stort set ingenting. 

  

 (08:52) Hvordan sikrer I, at I er uafhængige? Og gjorde I det anderledes, før forordningen trådte i 

kraft? 

Vi gør det stort set ikke anderledes. Det er med nogle nuancer. Vi har, som de fleste store 

revisionshuse, vores systemer. (09:04) I KPMG har vi Sentinel, som vi har haft i rigtigt mange år, 

som gør at hvis jeg er revisor for en børsnoteret virksomhed her i KPMG, så har jeg et system, der 

gør, at ligegyldigt hvem, hvilket som helst sted i verden, der tænker på at lave hvilken som helst 

ydelse for denne her virksomhed eller dens datterselskab, så kommer der en approval proces op 

igennem, hvor jeg så skal godkende, eller nogle delegerede, jeg har, skal godkende at de må lave 

det. Så ingen kan røre sig ud af stedet i KPMG, og det er det samme de andre steder, uden at vi 

ved det og kan tage bestik af det. (09:42) Men det er så her, det bliver svært, fordi de nye regler er 

voldsomt komplicerede og et kludetæppe, fordi hvad må du lokalt? Det kan godt være OK lokalt, 

og hvad hvis det her i Danmark ikke er OK – hvilket lands regler har så forret? Og der er jo nogle 

underlige regler dér, at det lokale lands regler sådant set har forret, det er egentlig underligt. Og 

nogle gange må man sætte sig tilbage og sige at nogle af de her systemer, de fanger det hele, 

men det er også en enorm arbejdsbyrde, vi bruger rigtigt, rigtigt meget tid på det her. Vi har meget 

fintmaskede systemer for at fange det her, for at være sikre på at vi i hvert fald tager en informeret 

beslutning om at tillade noget. 

  

→ Nået her til  (10:)Så er der nogle honorarbegrænsninger i forordningen. Har I overvejet om 

størrelsen på jeres honorarer udgjorde en trussel mod jeres uafhængighed, og i så fald, hvad har I 

gjort for at reducere truslen? 

Altså, jeg tror at ift. 70%-reglen, så er det jo early days, fordi den først træder i kraft om et par år i 

virkeligheden, fordi den trækker jo bagud, og derfor har vi ikke helt konkret gjort noget på det 

område endnu for at agere, for det er ikke nødvendigt endnu, men det er jo klart, at det, er er tiltag 

til, det er selvfølgelig at have nogle monitoreringssystemer, der sikrer, at man ikke overtræder de 

regler, men igen, det er jo også et anliggende for selskaberne og deres bestyrelse og 

revisionskomitéer, ligeså meget som det er for os. 

  

Men tænkte I over det tidligere? Før forordningen blev indført? 

Ja, det gjorde vi, det er der ingen tvivl om. Betyder det så, at man nødvendigvis lod være med at 

lave nogle opgaver, det er nok måske tvivlsomt, men jeg sige at det har altid ligget i mindsettet, at 

det her med ’independence in mind’, ’independence in appearance’, at revisionsnoten kan jo give 

et indtryk af, at noget er galt, men der er jo ikke ret mange i markedet, der har interesseret sig for 

det, tag nu Novo Nordisk fx, der er stort set et 50/50 revisionshonorar og Non-Audit honorar, det er 

der jo ikke nogen, der har øffet over, at det er sådan en fordeling, og der er eksempler, som er 

endnu grellere, så det er også et spørgsmål om, hvad synes markedet om det her? Men vi har 

tænkt over det, vi tænker løbende over det, hvad er egentlig vores egen perception af det, men det 



 

Side 129 af 178 

man i højere grad skal tænke på, det er ikke det absolutte, om vi nu har lavet X eller Y procent 

Non-Audit ift. Audit, det er mere karakteren af det, vi har lavet. Ét er at vi siger, det her kan vi godt 

lave by the rules, men hvad ville tredjemand tænke, hvis vi laver det her? Og der har vi da masser 

af eksempler på, at vi siger, jamen det her kunne vi da godt lave, men vi lader være, vi siger nej 

tak, fordi en informeret tredjemand kunne tænke ’hm, det er da alligevel underligt’, ikke? 

  

(13:03) Med de begrænsninger, der blev indført i forordningen, både den på 70% og den 15%, ved 

du da om I tidligere overskred de satser? Nu har du svaret på 70%. 

Det har vi mig bekendt ikke. Jeg tror de 15% kan være et issue i de mindre revisionshuse, men de 

har ikke børsnoterede virksomheder, så det kan mere være et issue dér. Der er ikke nogle af os i 

de store, der har kunder, der enkeltvis udgør mere end 15% mig bekendt – vi har i hvert fald ikke. 

Der er porteføljerne så store, så det kan ikke rigtig ske, det er næsten en umulighed at det kan ske. 

70%-reglen, den kan bestemt blive en begrænsning. 

  

Hvordan forventer du, at begrænsningerne, reelt 70%-begrænsningen, kommer til at påvirke jer? 

Jeg tror ikke, 70%-reglen kommer til at have så stor en effekt. Only time can show. Jeg tror meget 

mere, det er karakteren af de ydelser, der kommer til at have en effekt, og måske nogle 

revisionskomitéer, der vågner op til dåd og siger ’hov – vi synes ikke, revisor skal lave det her. Vi 

synes, at det skal vi bede en anden om’. Eksempelvis skatteområdet, det ser vi jo allerede nu, at 

flere og flere af de større virksomheder fravælger at købe skatteydelser hos deres 

generalforsamlingsvalgte revisor, måske fordi det er ét af de områder, der er mest slørede, blurry 

omkring hvad må man og hvad må man egentlig ikke, og man kan ret hurtigt komme til at træde 

forkert. Og der tror jeg, at der også bare er nogen – og det er lidt de uheldige konsekvenser af det 

her – der er jo også nogle revisionskomitéer, som så siger, ’det her, det er simpelthen for 

komplekst. Det magter vi ikke’, og så bare vælger en anden. Og så fravælger man den 

generalforsamlingsvalgte revisor, som har en dyb indsigt i virksomheden, og så går man over og 

vælger nogle andre. Samfundsmæssigt er det jo ikke særligt genialt, vel? Men jeg kan jo godt 

forstå en revisionskomité, der siger ’puha, nu har vi hørt både fra vores revisorer og alle mulige 

andre, styrelser og alt muligt andet, at nu skal vi virkelig være inde i reglerne og passe på, og så 

med den myriade af undtagelsesregler og optioner og alt muligt andet, der er lavet i EU-

kludetæppet, og er det inden for EU eller uden for EU, er det den her slags ydelser eller den her, 

så skal der opstå situationer, hvor de siger ’det kan vi ikke rigtig sidde og bruge vores tid på, det 

her, sørg for, kære finansfunktion, altid at vælge en skatterådgiver, der ikke er den 

generalforsamlingsvalgte revisor’. Jeg kan godt følge det. 

  

(15:41) Så er vi kommet til noget Audit rotation. Mener du, at rotationsprincippet mindsker truslen 

mod uafhængigheden? 

Det gør den jo et eller andet sted, forstået på den måde, at… Det gør den måske ikke så meget 

mod uafhængigheden, men (16:06) jeg tror måske at når man har siddet x antal år på en kunde, så 

– ikke fordi man vil det, ikke fordi kunden vil det – så kan man få lullet sig lidt i søvn og tænke ’det 

er som det plejer at være’, og man får ikke rigtigt fornyet sig og hvis der så kommer noget forbi, 

som man burde se, så ser man det måske ikke, hverken kunden eller én selv, fordi man har siddet 

der for længe. Vi ved alle sammen, og det er der også lavet mange studier på, at når en ny revisor 

kommer til, så er der et par faktorer, der gør sig gældende, der bliver rusket lidt op i tingene, der 

bliver typisk fundet noget, som faktisk ikke er helt i orden og ikke har været det i nogle år, og der 

bliver rusket lidt op, men det, der er problemet med en 7-årsregel, og på nogle kunder, 5-årsregel i 
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US, det er jo at de første 1-2 år på – nu har vi ikke nogen RIGTIGT store danske virksomheder, 

som nogle af dem, der findes ude for Danmarks grænser, men vi har trods alt nogle store nogen, 

men hvis du taler om de rigtigt store virksomheder – så tager det noget tid at komme ind i en 

revision, og jeg tror at sandheden et eller andet sted er, og jeg tror også der er nogle studier, der i 

hvert fald berører det, (17:16) første år med en ny revisor, der er revisionskvaliteten i 

virkeligheden, og revisionssikkerheden, i virkeligheden dårligere end året før. Og det er jo ikke fordi 

den tiltrådte revisor er dårligere end ham, der sad der, det er bare fordi det kan være så komplekst 

at forstå den nye kunde, man står overfor, vi taler de helt store virksomheder. Så bygger du 

kompetencen op, og når du så endelig, efter 3-4-5 år forstår hele forretningsmodellen, du er 

virkelig inde i det, og du risikovurderer rigtigt, så skal du allerede til at rotere af igen. (17:47) Det 

kan man spørge sig selv, samfundsmæssigt, giver det noget revisionskvalitet, set fra en 

samfundsmæssig synsvinkel, at du har sat 7 år ind på de her store virksomheder? Nogle ville 

claime, at det måske kun er 2-3 år i den 7-årige periode, hvor vi virkelig har topkvalitet, og det er jo 

ikke det, man gerne vil med reglerne. Og 7 år er jo så på underskrivende niveau, det er 10 år på 

rotationsniveau. 

  

Nu har du så svaret på mit spørgsmål om, hvorvidt du mener at en rotationsperiode på 7-10 år er 

passende for en revisionsopgave, så lad os gå videre og sige, havde I sædvanligvis klienter i 

længere end de 7-10 år? 

Masser, ja. Masser. Jeg tror, det er mere reglen end undtagelsen. Jeg vil så sige, at jeg tror det er 

fair at sige, ligesom med så mange andre af livets forhold, at så er loyaliteten blandt kunder og 

medarbejdere for nedadgående. Der bliver shoppet mere rundt end for 15-20 år tilbage. Men det er 

jo klart, man kan spørge sig selv, hvor fedtet ind i tingene er man, når man har været revisor rigtig 

længe. Et eller andet sted må det jo også være markedet, der vurderer det, og nu har vi jo fået de 

nye regler, som I jo formentligt også ved, i påtegningen, at man skal skrive, hvor længe man har 

været valgt som revisor. Så må aktionærer og stakeholders jo selv vurdere, altså så når man på 

Novo Nordisk som PWC skriver at man har været revisor siden 80’erne og likewise med nogle af 

vores kunder, det er ikke for at skyde på PWC, er det godt eller skidt? Dette må markedet selv 

vurdere, og det tror jeg også at de kommer til, og det er jo dét, der også lidt et gimmicken ved de 

her nye regler, hvis man mener, det er et problem fra stakeholders side, så vil der jo komme et 

pres ind mod ledelsen på at sige ’hov, nu forstår vi, at det her revisionshus har været revisor for os 

i så mange år, er det ikke ved at være tid til udskiftning’, udover rotationsreglerne. 

  

Så er vi kommet videre til nogle Non-Audit Services. Det er jo 11 ydelser, der som princip er 

forbudt, sortlistet via forordningen. Mener du at de som udgangspunkt resulterer i, at der er en 

uacceptabelt høj risiko for, at revisor ikke er uafhængig? 

Nej. Jeg er grundlæggende af den opfattelse, at revisor tidligere har kunnet og fortsat selv kan 

vurdere sin egen uafhængighed. Der er selvfølgelig eksempler på, at det ikke er tilfældet, men by 

large har de godt kunnet finde ud af det. Og nu er der så kommet nogle specifikke prohibited 

services, hvor man sagtens kunne sætte sig ned og sige, er det så de mest risikofyldte? Eller var 

det nogle andre? Hvorfor er det lige dem? Så jeg synes ikke at det er meget entydigt, klart, at lige 

præcis de her services er det, der er saliggørende for at revisor så i morgen er fuldstændig 

uafhængig. Det synes jeg ikke. Og igen, gentage, at det instrument, man har sat i værk, er ikke 

svaret på de skandaler, der har været. 
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Der er jo nogen af dem, hvor risikoen er en egenkontrolrisiko. Vil det ikke altid indebære en større 

trussel? 

Jo, helt sikkert. Altså, det er der jo ingen tvivl om, at der hvor man sidder og selvreviderer, men det 

er jo også det, jeg mener, det ved revisorer jo også godt. Og så er der nogen, det vil der altid være, 

der træder ved siden af, men så har vi et sanktioneringssystem for dét, men det er jo klart at så er 

det mere grundlæggende, at hvis man ikke ligesom forstår, at man sidder og selvreviderer, når 

man reviderer, så er der jo noget galt. 

 

Så du mener at en kompetent revisor, der efterlever god revisorskik, godt ville kunne se, at det var 

noget, de ikke skulle lave? 

Ja, det vil jeg mene. Og i hvert fald kan du sige, at vi har et sanktionssystem, der håndterer dem, 

der så ikke måtte kunne finde ud af det forhold. 

 

Udførte I sædvanligvis de nu sortlistede ydelser for jeres PIE-klienter før forordningen? 

Nej. Jeg tror det er fair at sige, at den væsentligste del af de prohibited services, der er kommet i 

EU Audit Reform, var jo i forvejen nogen, som - nu kan jeg tale for KPMG, i hvert fald - som vi ikke 

har haft tilladt udført. Fordi de i forvejen er af en karakter, hvor man må sige at selvfølgelig kan vi 

gøre helt eller delt (?), selvfølgelig kan vi ikke opstille et regnskab for en børsnoteret kunde, 

selvfølgelig kan vi ikke ansætte CFO’en, selvfølgelig kan vi ikke bogføre, selvfølgelig kan vi ikke 

osv. Selvfølgelig. Det behøver vi ikke en EU-forordning til at fortælle os. Så jeg tror, by large, vil jeg 

sige at der er ikke, og jeg tror der gælder det samme i de tre andre store, jeg tror ikke der er nogen 

væsentlige ændringer i det vi lavede i går, og det vi laver i morgen. Det tror jeg ikke, der er. 

 

Så i virkeligheden, så blev den del stort set allerede efterlevet? Nu er det bare gjort formelt. 

Ja, det kan man godt sige. Selvfølgelig er der nok, uden jeg lige kan komme på dem, sikkert nogle 

lommer og nuancer af nogle ting, vi så, med de nye regler ikke kan, som vi gjorde i går. Det er der 

givetvis, når man sådan lige får det linet op. Men sådan, by large, big picture, så er det jo ting, som 

er evidente. Selvfølgelig kan man ikke det. 

 

(23:30) Så var der den udnyttede option, hvor vi i Danmark har tilladt nogle af ydelserne, selvom 

de som udgangspunkt var forbudt. Vi har, inden for skatteydelser, tilladt udfyldelse af blanketter, 

udpegelse af offentlige tilskud og skatteincitamenter, bistand ifm. skattekontroller og 

skatterådgivning, dog kun faktuelt baseret rådgivning. Og nogle vurderingsydelser. Faktuelt 

baseret rådgivning, det synes jeg er en lille smule sjovt. Hvorfor tror du, Danmark har tilladt de her 

ydelser? Selvom de som udgangspunkt var sortlistet? 

Åh, det er en lang historie. Der har jo været en proces, hvor vi blandt andet fra FSR og fra andre 

sider, fra dansk erhvervslivs side, har haft et pres ind mod hvordan forordningen skulle 

implementeres i Danmark. Og der har været en politisk debat omkring særligt det her med 

rådgivning, og det er jo lige præcis skatteområdet, den vejledning, der er kommet nu, er jo 80 % 

omkring skatteydelser, og fortolkningen af hvad man må på skat og ikke må på skat, og det er jo 

dér når man kigger ind i det, så bliver man rigtig sådan, puha, hvad er det egentlig jeg må, og hvad 

er det egentlig jeg ikke må? Det jeg nævnte før, det får også revisionsudvalget til at sige puha. Det 

omkring skatterådgivning, det var jo i den sidste, jeg tror det var 2. eller 3. behandling, det her 

‘faktuelt’ kom ind, det går jo på, at visse i Folketingssalen havde, og formentlig stadig har, den 

opfattelse, at særligt de store revisionshuse, de er nogle skurke, vi er i lommerne på vores kunder, 

og vi laver aggressiv skatteplanlægning, og vi snyder og bedrager og alt foregår på Cayman 
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Islands, i Luxembourg, og vi er med til det. Og så kommer der de her leaks, med forskellige 

Panama Papers og alt muligt andet, hvor der jo også er nogle rigtig kedelige sager imellem, hvor 

det var måske ikke det, vi forventer af et revisionshus, endsige nogle specifikke revisionspartnere 

og -medarbejdere. Og så afstedførte det jo en politisk debat i Danmark om at sige, jamen kan 

revisorer overhovedet få lov at rådgive om skattelovgivning? Det var sådan set dét, der stod på et 

tidspunkt, og betød, at vi kunne ingenting gøre omkring skattelovgivningen overhovedet. Og derfor 

kom det der faktuelle, vi må gerne rådgive omkring faktuelle forhold, og det er jo enormt blurry. 

Hvad må vi, hvad må vi ikke, men det er jo et udtryk for, man fra lovgivers side dybest set lægger, 

ånden bag den bestemmelse er at vi må ikke som revisionshuse rådgive omkring aggressiv 

skatteplanlægning. Og der, det har I sikkert også fulgt med i, det er jo den klassiske diskussion, det 

er, hvad er vores rolle som revisorer og revisionshuse, fordi hvis vi ikke rådgiver vores kunder i 

overensstemmelse med skattelovgivningen og de muligheder, der er, dem kan man så kalde 

aggressiv eller ej, men hvis vi ikke gør det, så kan vi også få en sag på nakken fra kunden om, 

hvorfor rådgav I os ikke om, at den her mulighed, den rent faktisk var der? Og så er det tilbage til, 

hvem har egentlig “skylden”, hvis man kan sige det sådan, i at skattereglerne er, som de er, og der 

er muligheder for at undslå sig skat ved forskellige transaktioner. Er det revisorernes skyld eller er 

det lovgivers skyld? Og det er jo det med, at vi som revisionsbranche slår tilbage på lovgiver og 

siger, jamen prøv at høre, så må I jo fikse lovgivningen, så må I jo sørge for, at der ikke er de 

huller og det er jo så tilbage til EU, og hvordan samarbejder man i EU Member States, og hvad 

giver det af muligheder og hvorfor tillader man i EU, at der fx er nogle områder i EU, hvor man 

også har tax heavens og alt muligt andet, men skulle man ikke starte dér? Så det er et langt svar, 

men det er virkelig et, altså hele skattespørgsmålet omkring NAS, det er vel det, der er det mest 

“hotte”, og dét, der har afstedført allermest diskussion om hvad må man, hvad må man ikke, og det 

er et kæmpestort usikkerhedsmoment. (27:38) Og hvorfor man så lige indførte dem dér, det er jo 

også fordi vi har et dansk erhvervsliv, som så er, hvad skal man sige, af en karakter, der er lidt 

forskellig fra nogle af de andre, vi har typisk lidt mindre, vores børsnoterede virksomheder, så store 

er de jo heller ikke, selvfølgelig er der nogle af dem, der er store, men også nogle af dem der er 

‘fairly’ små. Og hvad kan vi hjælpe dem med, og lave selvangivelsesblanketter, eller bilag, og hvis 

det foregår efter, vi har påtegnet koncernrapportering mv., er det så et problem, eller er det ikke et 

problem? 

 

28.13 Hvorfor tror du ikke de har inkluderet beregning af direkte, indirekte og udskudt skat? Det var 

jo også muligt at tillade det. Det er bare, når Danmark har lagt en meget lempelig linje, hvorfor var 

der så denne her ene ting, som de alligevel ikke ville tillade i Danmark? 

Det er et godt spørgsmål. Jeg kan ikke huske, hvem der bestemte det men det kan man jo gå 

tilbage og kigge i forarbejderne… Det tror jeg ikke, jeg har noget klart svar på, hvorfor det lige 

præcis var dem, andet end at det vel er et meget godt eksempel på, at det er uklart, hvad der er 

foregået. Jeg tror, hvis man skal se det lidt på afstand, så kan man vel sige, jamen, tilbage til det, 

vi snakkede om før, med selvrevision, hvis man forestiller sig, at jeg som revisor eller mine folk 

sidder og beregner skatten for én af mine børsnoterede kunder, eller for den sags skyld en hvilken 

som helst af mine kunder, men i særlig grad dem, der nu er PIEs, hvis vi sad og beregnede skatten 

til brug for årsrapporten, og så kom det selv samme team bagefter og skulle revidere den 

skatteside, så er det jo selvrevision. Det, der har været praksis, det er jo, at det har men ikke gjort. 

Der er jo ikke nogen revisorer, det håber jeg ikke, der har siddet og beregnet skatten til 

årsrapporten på en børsnoteret kunde, hverken før eller efter EU Audit Reform. Fordi det er jo 

selvrevision. Det, der har været praksis, det er jo, når man så har aflagt årsrapporten og fået den 
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offentliggjort, så kommer selvangivelsen, der har revisorerne siddet og lavet bilag og opstillinger 

osv., og det kan vi så stadig jo. Den option har man også udnyttet. Den har været stærkt 

omdebatteret her i Danmark, men det kan vi jo så godt, men det med at vi ikke kan beregne 

skatten, det tror jeg ikke er så væsentligt forskelligt fra, hvad vi har lavet før, fordi det bør vi jo ikke 

gøre. 

 

Revisionsudvalg 

(30:16) (14) Jamen, jeg vil starte med at spørge om, hvordan har det påvirket jeres revision, at 

revisionsudvalget blev et lovkrav fra 2008 ift. jeres uafhængighed? 

Ift. uafhængigheden? Jeg tror, ift. uafhængigheden, der tror jeg at det vel er fair at sige, at siden 

2008 og så frem til og med EU Audit Reform, der har uafhængighed ikke været det, man har 

drøftet med revisionsudvalget. Det har ikke været ‘the topic’. Det bliver det så nu, men på en sjov 

måde, nemlig at vi som revisionshuse ‘educerer’ revisionsudvalgene i, at btw, guys, der er de her 

regler om uafhængighed, og I skal faktisk have nogle interne forretningsgange. I skal være 

vagthund på, at vi ikke laver noget, I kan ikke bare læne jer op af os og vores fine systemer, med 

fintmasket net, I kan ikke bare kigge på os og sige ‘alt er godt, revisor’. Det er jo en diskussion, vi 

har haft inden for de sidste 1-1,5-2 år, måske, men ikke før, der har det været, i øvrigt, en rigtig 

god ting, vi har fået i revisionsudvalg, det er så en anden snak, omkring at du får en meget mere 

solid diskussion med relevante mennesker i bestyrelsen omkring regnskab og revision, men ikke 

kun uafhængighed, det er noget, der er kommet på det allerseneste, pga. EU Audit Reform. 

 

(31:35) (15) Hvad synes I om formålet med et revisionsudvalg? 

Altså, generelt, om formålet? Jamen, det synes jeg er ganske glimrende, altså fordi, det som jeg 

sagde før, du får jo et forum, hvor du kan drøfte det at være en børsnoteret virksomhed, de krav, 

der er til at være en børsnoteret virksomhed, de interne kontroller og forretningsgange, man skal 

have, det at gennemføre en revision, man kan tale med mennesker, som i hvert fald 

forudsætningsvist har mere at byde ind med, end en samlet bestyrelse har. Når det så er sagt, kan 

man sige, og det kan være, man fornærmer nogen, men jeg tror, by large, det er vel ikke helt 

urimeligt at sige, at der er nok også et eller to revisionsudvalg i dansk erhvervsliv, som måske lige 

skulle upscale deres kompetencer og skills ift. at varetage en opgave som revisionsudvalg. Men 

selve instituttet er en super, synes jeg, super god ting at have, det giver en helt anden dybde i 

drøftelserne med éns kunde. 

 

(31:40) (16) Er I tilfredse med kravene til udvalgets kvalifikationer? 

Jamen kravene er jo meget bredpenslet formuleret, du skal have revisions- eller 

regnskabsmæssige kompetencer, men hvad er det? Du kan have været CFO, i princippet for 10, 

eller 20, år siden, er du så, det er jo meget lempeligt, og det er sådan, lad mig give lidt perspektiv 

på det, når jeg skal provokere lidt, og det ynder jeg at gøre en gang imellem, jeg har en god ven, 

der hedder David Helleman, der er direktør i Nykredit, og tidligere finansdepartementschef i 

Finansministeriet. Og som jeg sagde, da han kom til Nykredit som bankdirektør, tillykke, det var 

alligevel skægt, at du kan blive bankdirektør uden at have ‘fit and proper’, og vi skal være særligt 

certificerede for at revidere en bank. Og revisionsudvalgene, jamen, der skal du bare, nu 

provokerer jeg lidt, der skal du sådan have læst en regnskabsbog og måske have været 

regnskabschef eller CFO, så er du kvalificeret til at sidde i et revisionsudvalg. Men er det nok? 

Burde man ikke upscale og stille krav, vi skal have efteruddannelseskrav og alt muligt andet som 

revisorer, vi sidder nogen gange overfor revisionsudvalg, som ikke helt har styr på, hvad det er, det 
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handler om, og hvor vi ‘educerer’ dem som revisorer i det, og vi er kommet et godt stykke, men jeg 

tror også, at revisionsudvalgene har også noget at gøre, tror jeg det er fair at sige, omkring 

kompetencer og kvalitet, og det er jo fordi at kravene er jo enormt lempelige eller bredpenslede, 

kan man sige. 

 

(34:36) (16a) Var det inden forordningen svært at finde fx bestyrelsesmedlemmer med viden inden 

for regnskabsvæsen eller revision? 

Jeg ved ikke om det er blevet sværere eller nemmere efter forordningen, jeg tror der er et stigende 

fokus, eller jeg ved, der er et stigende fokus hos mange selskaber på at få de kompetencer 

ombord i bestyrelsen og revisionskomitéen. Men det tager tid, fordi der er træghed, og det er noget 

meget menneskeligt, der blandt andet handler om, at revisionsudvalget trods alt er en del af 

bestyrelsen, og dvs, at hvis der skal yderligere folk ind med nogle kompetencer, så medmindre 

man vil øge antallet af bestyrelsesmedlemmer, så er der altså nogle andre, der skal ud. Så hvis 

bestyrelsen skal sidde og behandle, de synes måske i øvrigt at det er fint at få ham eller hende ind 

i et revisionsudvalg, men så skal de også beslutte med sig selv, hvem er det så her ombord, der 

ikke skal være her længere? Og det kan være, at det måske gør, at man så ikke får taget den 

beslutning. Og jeg tror ikke det er blevet nemmere eller sværere efter forordningen, det er præcis 

lige så nemt eller svært at finde folk med de rette kompetencer, som det har været før, tror jeg. 

Men der er jo masser af folk derude, der har både revisionsmæssig baggrund og 

regnskabsmæssig baggrund, som kunne være rigtig gode bidrag i en revisionskomité. Det, der jo 

bare er skismaet i det, det er at jeg hører jo også mange bestyrelser sige, at hvis ikke vi passer på, 

så tager denne her agenda hele agendaen, altså compliance-agendaen, den æder sig ind i 

bestyrelseslokalet, ikke bare på revision og regnskab, men på så mange andre områder. Så den 

tid, de har til at drøfte forretningen og strategi osv., bliver mere og mere ‘tick the box’-compliance, 

og de får mindre tid til den dialog, de skal have i en bestyrelse for at drive virksomheden fremad 

sammen med direktionen. Og det gælder jo også denne her agenda med revisionsudvalg, den kan 

jo godt tage noget tid, men den kan også virke imod, hvis man gør det rigtigt, så er ideen jo netop 

at man skubber noget af det tidsforbrug ud, der er på revision og regnskab, rykker det ned i et 

underudvalg, og så til gengæld får det dybdegående behandlet dernede. Jeg tror det, mange 

revisionskomitéer og bestyrelser arbejder med, det er hvordan får vi ligesom de rigtige 

kompetencer herind så vidt, får det dybdebehandlet, og hvordan får vi sikret at vi transformerer den 

behandling over i den samlede bestyrelse uden at gentage, men ligesom så alle, alle har jo samme 

ansvar, så hvordan får vi transformeret det herover, så vi får en bestyrelse, der ligesom er med på, 

hvad det er der foregår i regnskab og revision. 

 

(37:15) (17) Er du tilfreds med sammensætningen af revisionsudvalgets medlemmer? 

Nå, men det er vel tilbage til, jeg vil sige, der er meget stor forskel, så ingen nævnt, ingen glemt, 

men det er vel tilbage til at sige, at der er revisionsudvalg, som kører meget, meget professionelt, 

der har et årshjul og en agenda, et kommissorium, og det kører snorlige, og der bliver sendt 

materiale ud forinden, og der er forberedelser inden, og der er et højt kvalitetsniveau af 

materialerne, nogle gode dialoger osv., så er der andre, i den anden ende af revisionsudvalg, som 

ikke helt har taget deres rolle på sig endnu, og sammensætningen er ikke helt på plads, og man 

har egentlig gjort det, fordi man skal, og har ikke helt fanget fordelen af det endnu, og arbejder lidt, 

eller ‘struggler’ lidt med det. 
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(38:05) (17-) Kunne forskellen også være, at der er nogen, der har haft et revisionsudvalg i lidt 

længere tid? 

Nå, men det tror jeg da ikke der er tvivl om, at det at få et revisionsudvalg som et underudvalg til 

en bestyrelse, det er jo i Danmark er det jo relativt nyt at have underudvalg af en bestyrelse, det er 

jo noget man har haft i andre lande i flere år, men det med at have noget, der er en del af en 

bestyrelse, det tror jeg, der er mange bestyrelser, der har skullet arbejde med - ‘hvordan gør vi 

det?’, ‘hvordan arbejder vi med underudvalg?’. Der er jo kommet en del krav til underudvalg med 

det gamle, det der hed Nørby-udvalget, om corporate governance, altså med ?’raising’? 

committees osv., der er jo efterhånden en del udvalg, kan være en del udvalg i en børsnoteret 

virksomhed, og hvordan får du det sammenspil med den samlede bestyrelse, hvordan får du det til 

at virke? Det er jo heller ikke nemt. 

 

(39.08) (17a) Kravet om, at medlemmet med kvalifikationer inden for regnskab eller revision skal 

være uafhængigt, er ophævet i dag. Hvad mener du om det? 

Jeg tror, at jeg hellere vil fokusere på, at man får sikret sig de rette kompetencer i udvalgene. Men 

det er klart, at uafhængigheden, der er mange dimensioner i det spørgsmål, fordi man kan sige, 

jeg tror det vigtigste er at få fokuseret på de kompetencer, der er i et udvalg, og selvfølgelig skal vi 

også have fokus på om man er uafhængig eller ikke er uafhængig, men det har jo en anden 

betydning i det spørgsmål, du stiller nu, end det vi sad og snakkede om før. Så jeg kan ikke se, der 

skulle være noget galt i, at en tidligere CFO sidder i et revisionsudvalg, så længe der også sidder 

andre medlemmer, der kan udfordre, så vi ikke sidder i en situation, hvor CFO’en i sin nye rolle i et 

revisionsudvalg sidder og forsvarer nogle beslutninger, han har taget for to år siden. Det duer 

selvfølgelig ikke. Men hvis der er andre medlemmer, så kan man ‘safeguarde’ det, og så tage 

fordel af den viden, der så er fra den her tidligere CFO og hans kompetencer i øvrigt om det at 

drive en børsnoteret virksomhed, regnskabsmæssigt osv. Så hvis man finder den rigtige balance, 

så tror jeg ikke man skal være så bekymret for dét. 

 

(18) Hvordan oplever I samarbejdet med revisor og revisionsudvalget? 

  

(19) Hvordan oplever I at I kan dele ansvaret med revisionsudvalget, og har I lettere ved at 

kommunikere forhold omkring revisionen, da der er et medlem med viden indenfor regnskab i 

udvalget? 

 

(40:52) (20) Hvordan forholder revisionsudvalget sig til uafhængighedskravene? 

Det var da et spørgsmål, du skulle stille til dem. Mit indtryk er, og det tror jeg, jeg har sagt lidt før, 

at der er en learning curve, fordi de har fået lidt et ‘wakeup-call’ ift. at sige, hey, det er faktisk jer, 

der har lige så meget hånden på kogepladen ift. at tilsikre, at jeres generalforsamlingsvalgte 

revisor er uafhængig, I kan ikke bare kigge over på den anden side af bordet. Og det er jo et 

‘battle’, vi har, fordi de ved godt, at ingen nævnt, ingen glemt, men lad mig bare sige, de store 

revisionshuse, os der sådan dybest set har de børsnoterede virksomheder, de ved jo godt at vi har 

stærke procedurer, for vi har ikke råd, brandmæssigt, til andet. Og det læner de sig også op af, 

hvor vi bare siger, det er fint nok, men I skal også selv have jeres egen holdning til det her, og 

jeres egne forretningsgange omkring det her, og godkendelsesprocedurer, men vi skal finde en 

måde at gøre det på, for problemet er, det giver jo også træghed i systemet, fordi nogle af de her 

opgaver, man så bliver bedt eller spurgt om som revisor, ‘kan I hjælpe med det eller det’, jamen, 

hvis du skal følge protokollen, så skal det op igennem systemet, det skal godkendes af Audit 
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Committee osv., der kan gå uger med det, og så den request løbet forbi, de har ikke tid til at vente, 

og det tror jeg yderligere kan være en ting, der får dem til at tage en anden, fordi inden vi får gjort 

vores tax op og får godkendt internt og de får, så kan der være gået en uge eller to, og hvis de har 

en urgent request, så er det ‘kan I hjælpe på onsdag?’, så svarer vi ‘måske, vi skal lige, vi må ikke 

noget før vi har’ osv. Så er det nemmere at ringe til den anden fra Big 4 og så sige ‘kan I ikke lige 

komme på mandag?’. 

 

(42:46) (20a) Hvordan oplever du denne overvågning? Føler du dig udfordret? 

Fra revisionsudvalget? Nej. Ikke endnu, i hvert fald. Det ligger også lidt i det, jeg har sagt tidligere. 

 

(43:01) (21) I dag har revisionsudvalget implementeret nogle opgaver. Hvilke opgaver har 

reduceret truslerne mod jeres uafhængighed? 

Nå, men det ligger jo lidt i det vi har talt om, altså at når de så får gjort det, de skal, nemlig have 

deres egne forretningsgange, omkring deres vurdering af vores NAS og requests og samle det op 

og få rapportering på det, så er det jo med til at hjælpe truslen mod vores uafhængighed, fordi 

skulle det vise sig at vores system ikke får fanget det ordentligt, jamen, så kunne det være, at 

deres system fangede det, plus at ét er at vi teknisk kører det igennem vores systemer og synes, vi 

kan gøre det, men hvis de har en anden viden omkring deres stakeholders - tilbage til dét med 

independence in mind and appearance - der kunne gøre, at denne her ydelse, omend den teknisk 

holder med optioner osv., at de bare af andre årsager tænker at det ikke er en god ting, at revisor 

laver det, så kan det jo være med til at reducere vores trussel. 

 

(44:00) (21a) Har du evt. nogle tilføjelser til deres opgaver? Tænker du, at der er noget, der 

mangler? 

Nej, det synes jeg ikke umiddelbart, men det er jo også ‘hvordan udfylder du de opgaver’, altså 

hvad er det, du lægger ind i de enkelte opgaver, der nu ligger. De kan jo udfyldes bredt eller smalt, 

og jeg tror også at man skal passe på med at brede det for meget ud, man skal gøre det konkret 

og tilpasset til den enkelte virksomhed og ikke sætte et eller andet meget stort system op til noget, 

der ikke behøver det. 

 

(44:34) (22) Hvilke fordele og ulemper kan du se ved, at revisionsudvalget skal godkende NAS? Vi 

var jo lidt inde over ulemper. 

Det ligger jo i det, jeg sagde før, at det hjælper jo til, at risikoen for, at revisor kommer til at gøre 

noget, som nogen kan mene, enten faktuelt er en overtrædelse af reglerne, eller at nogen kunne 

føle, det havde ‘impairet’ din uafhængighed, det er jo kun med til at hjælpe på dét. 

 

(45:10) (22-) Men du oplever også stadig at det bliver en belastning for jer, ift. tidsbegrænsningen, 

hvis det skal godkendes, at I så bliver fravalgt til en opgave. 

Det vil det jo gøre, fordi hvis du sad på den anden side af bordet som CFO og har en hasteopgave, 

og så har du prøvet et par gange at være igennem det system med godkendelser, du skal have, og 

revisoren skal igennem sit system og du skal lige have din revisionskomités formand til at 

godkende også, afhængigt af hvordan du har delegeret det, så tænker CFO’en, det kan jeg 

simpelthen ikke overskue, jeg ringer til nogle andre. Altså, det tror jeg godt, det er ikke 

usandsynligt, dét scenarie opstår. 
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(45:46) (23) Mener du, at de er kvalificerede nok til at kunne træffe sådan en beslutning med hvilke 

ydelser, der kan godkendes? 

Revisionsudvalget? Der er givetvis nogle, der er, men der dælme også mange, der ikke er. Jeg tror 

ikke at det er helt urimeligt at sige, at langt flertallet p.t. ikke er kvalificerede til det. Og det er der 

flere dimensioner i, ét er at de ikke i tilstrækkelig grad har sat sig ind i det, har taget deres rolle på 

sig, men der er også en anden dimension, og det er at det er faktisk ret komplekst. Altså, der er jo 

en årsag til, at vi i de store huse har hele afdelinger, der sidder med det her. Altså, kæmpe store 

systemer, folk, der sidder og kigger på det, der ikke laver andet osv. 

Så det er jo ikke nemt. Og hvis man så heller ikke lige påtager sig rollen eller helt har forstået sin 

rolle, og der samtidig er en fortolkningstvivl som det 3. element, at der skal sendes lange 

vejledninger ud om en del af optionerne, så begynder det også, samtidig med at du sidder i en 

bestyrelse, hvor du også er med til at drive virksomheden, så det her er jo bare en lille del af 

agendaen i din bestyrelsesrolle, så kan jeg da et eller andet sted godt forstå, at vi er, hvor vi er. 

Men jeg tror også, det er en rejse, vi kan jo se mange af de kunder, vi også har, amerikanske 

kunder osv., datterselskaber af kunder, det her kommer kun til at gå den amerikanske vej - som 

med så meget andet. Så der kommer en upscale på revisionsudvalgene, der kommer en upscale 

af revisionshusene, der kommer mere segmentering, de ting kommer bare, der kommer mere 

rigiditet i måden at gå til det på, og det gælder både den måde, vi taler uafhængighed på, men 

også den måde, vi reviderer på og alt muligt andet. Det går kun den vej. Det er jeg overbevist om. 

 

(47:35) (-) Jeg tror godt lige, jeg vil stille et bonusspørgsmål. Du nævnte ved spørgsmålet om, 

hvordan revisionsudvalget forholdt sig til uafhængighedskravene, så sagde du, brandmæssigt 

havde I ikke råd til andet end at overholde de her ting, altså selv holde voldsomt øje med 

uafhængighedskravene. Så kommer jeg til at tænke på Arthur Andersen og hvordan de jo faktisk 

senere blev frikendt, sådan at de godt kunne få lov at fortsætte med at drive virksomhed, men der 

var det for sent. Er det sådan en situation, man kan frygte skulle ske igen? At én af de fire store 

reelt ender med at bukke under? 

Det er et meget stort spørgsmål, du stiller. Du skal vide, at jeg er gammel Arthur Andersen-mand, 

jeg arbejdede 10 år i Arthur Andersen, og igen, hvorfor var det, Enron gik ned? Gik de ned, fordi 

revisor var afhængig? Nej. Det havde intet med sagen at gøre. Der har med en lang række andre 

sager at gøre. Hvorfor gik WorldCom ned? Har det noget at gøre med, at revisor var afhængig at 

gøre? I min bedste overbevisning, intet med det at gøre. Men det, jeg mente med det, jeg sagde, 

det var, at brandmæssigt har de store revisionshuse, om nogen, slet ikke råd til at have en sag, 

hvor vi kan blive anklaget for at være afhængige - igen, independence in mind, independence in 

appearance. Det er svært at argumentere for, hvordan vi som stort revisionshus kan acceptere en 

eller anden given sag, hvor en af vores kollegaer har været afhængig. Så er der jo noget galt. Det 

med, om det kan betyde, at et af de store revisionshuse går ned, det vil jeg ikke afvise. Altså hvis 

der kommer en eller anden kæmpe skandale, det er nok ikke ikke Danmark, men en eller anden 

kæmpe skandale i nogle af de store lande, USA, ikke mindst, det kan godt ske. Jeg tror bare, at 

der er jo også en politisk dimension i det her. Dengang Arthur Andersen gik ned, der var der 8 

store revisionshuse i verden. 7 eller 8, who cares, i dag er der 4. Hvis det skulle ske at én af os fire 

gik ned, så der kun er 3 af dem, hvor man politisk siger, at nu må vi simpelthen tage licensen fra 

dem, så kan de ikke få lov at agere, så er der kun 3. Det ved alle politikere ved deres fulde fem 

godt, at det i forvejen er svært, det er rigtig svært efterhånden, fordi den situation, vi nu sidder i, 

altså EU Audit Reform, havde jo bl.a., og vores ven, Michel Barnier, kommissæren dengang, 

havde jo det formål at skabe mere konkurrence. Det var jo faktisk intentionen, at med de nye 
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regler, så skulle second-tier firms komme i højere grad ind og blive joint auditors. Det er jo 

overhovedet ikke sket. Det var jo tanken, men det er kun blevet konsolideret endnu mere blandt 

Big 4, både her i Danmark og i andre lande. Det er stort set kun de 4 store, der har børsnoterede 

virksomheder, for reasons. Så det bliver koncentreret mere og mere, og med de regler, man så har 

skabt, så betyder det i højere grad, at du har en generalforsamlingsvalgt revisor, så bliver du i 

højere og højere grad, jævnførende hvad vi har talt om den sidste time, trukket i retning af at 

vælge nogle andre til at lave alt det andet. Og så har du så brugt to revisionshuse, så skal du til og 

i udbud. Selv når der kun er 4, men især hvis der kun var 3, så er der jo ingen grund til faktisk at 

skrive og bruge frimærket på at lave et udbud, fordi der er reelt kun én du kan vælge, medmindre 

du vælger ham, der laver alt det andet, ham kan du også skifte ud, men ham er du så glad for, 

fordi han hjælper dig jo med alle de her ting, så puha, og ham her, han er jo revisor, så må det 

blive ham, så har du reelt ophævet udbudsreglerne. Det er i virkeligheden konsekvensen af det, vi 

sidder og snakker om, og lige nu har man så to at vælge imellem, var det dét, man ville? Det var 

det ikke, men det er dér, vi ender. Så sandsynligheden for, at der er ét af de store huse, der går 

ned, i hvert fald fra en politisk synsvinkel, er nok ikke så stor, fordi det vil give et kæmpe problem 

konkurrencemæssigt, udover hvad der i forvejen er, men selvfølgelig kan det ske. Og det kan i 

hvert fald ‘brand damage’ voldsomt, også i det lokale land, på det lokale marked, lokale territorium, 

du er på, hvis du får en uafhængighedssag eller en anden skandale på dig, hvor der er noget, du 

ikke har gjort ordentligt. Men igen, de skandaler, der har været, både her i landet, og ude, har de 

handlet om at revisor har været afhængig eller uafhængig? Det har de jo ikke. De store, de har jo 

handlet om nogle andre ting, altså, det har jo handlet om going concern, det har jo handlet om OW 

Bunker-sagen, og der kører en sag, så det skal vi ikke kommentere mere på, men det er bare, den 

går ikke på om Deloitte har været afhængig eller uafhængig af OW Bunker, den går jo mere på om 

Deloitte har gjort deres arbejde godt nok ift. det prospekt. Og det må sagen så vise, og likewise 

med de andre, der har været, så i min optik har vi fået et regelsæt, som gør noget andet end det, 

man egentlig godt kunne tænke sig at opnå. Betyder det så, at jeg er meget modstander af de 

regelsæt, der er kommet? Nej, altså so be it, som jeg sagde før, så de ydelser, vi ikke længere må 

levere, dem har vi sådan set ikke rigtig, by large, lavet anyway, nu er der bare kommet et meget 

rigidt system sat op for det, som tager en masse tid og som man skal bruge en masse kræfter på, 

både hos os og hos kunderne. 

 

(53:50) (-) Så det er ikke nødvendigvis forkert lovgivning, men det er en forkert måde at 

implementere det, man ønsker at opnå? 

Ja, det vil jeg sige. 
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Bilag 4 – Interview med Martin Schmidt, PwC 

Uafhængighed 

(1) Hvorfor skal revisor være uafhængig? 

(00:24)  

Troværdighed for brugerne 

For at stemplen vi giver, kan skabe værdi 

For at kunne pålægge en værdi til det stempel vi giver. 

 

(00:59) Vil du fortælle lidt om at være offentlighedens tillidsrepræsentant. 

(2) Hvad oplever I som den største trussel mod jeres uafhængighed? 

(03:04)  

Hvem betaler vores honorar, 

Burde man betale til en fælles kasse, og derefter afregne ift. revisor. 

Der er noget forkert i at vi helt objektivt set at vi handler honorar med kunden, de betaler vores løn, og 

alligevel skal vi varetage andres interesser. 

(03:32) Mener du, at der var behov for yderligere stramning af kravene til revisors uafhængighed? 

(too big to fail) 

Nej, ikke som udgangspunkt 

De lå i forvejen i etiske retninger. Nu bliver de påkrævet istedet for at være “best practice”. 

Den blev i forvejen efterlevet 

Der er selvfølgelig kommet lidt tilføjelser ift. auditrotation 

 

(04:27) Hvordan sikrer I, at I er uafhængige? Gjorde I det anderledes, før EU-forordningen trådte i 

kraft? 

Ja!  

Nej, der er ikke kommet noget nyt. 

Vi gennemgår tjeklister fra vores systemer. 

Vi indhenter bekræftelser hos hver medarbejder 

At de fx ikke har aktier osv. 

Årlig besvarelser.  

Manager gør det for kunden, og også enkelte medlemmer 

Interne retningslinier. 

Hvis man indgår i ansættelse hos kunden, og hvordan man skal indgå det. 

Der er kommet flere punkter i templatet. 

 

Honorar 

→ Nået her til (05:52) Har I overvejet, om størrelserne på jeres honorarer udgjorde en trussel mod 

jeres uafhængighed, og i så fald, hvad har I gjort for at reducere truslen? 

I praksis nej. 

Det kan muligvis været en overvejelse.  

 

(06:48) EU-forordningen indførte to begrænsninger  (70% & 15%) på revisionshonoraret. Ved du 

om/tror du, at I tidligere oversteg de satser? 
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(XX) førhen var der hvis en strammere regel til de 15%. Selv mærsk og carlsberg til sammen, som 

er vores største kunder, er ikke engang i nærheden af den begrænsning. 

Tidligere havde vi nok en overskridelser på de 70% begrænsning. 

(08:06) Hvis man fx har assisteret med hjælp af hvidvask hos Danske Bank, en kæmpe stor 

rådgivningsopgave. Nu ligger Danske Bank ikke her, men det var et eksempel. 

 

Audit rotation 

(08:28) Mener du, at rotationsprincippet mindsker truslen mod uafhængigheden? 

Det vil det jo, reducere truslen. 

10 år i hvert fald i lang tid, man har ikke så mange år til at tjene pengene ind.  

reducerer også truslen om det man kan aftale af honorar. 

10 år og forlængelse i 10 år - på 20 år kan man sagtens nå at få en relativ tæt forhold. 

Det kan dog diskuteres om det skulle have været mindre. 

(09:29) Men det at skifte en revisor, det at være førstegangsrevisor for en kunde er relativ 

omkostningsfuldt, før man er inde i processerne og får opbygget de rigtige værktøjer på sigt.  

så man kan heller ikke lave regler om at man skal rotere hele tiden. 

 

(09:55) Mener du at perioden på 7-10 år er passende for en revisionsopgave? 

Ja nogle af dem har vi haft i mange mange år.  

Den kommer til at have en effekt. 

Nogle har vi haft i 50 år. 

 

 

Non-Audit Services 

(10:16) Mener du, at de 11 forbudte NAS som udgangspunkt resulterer i, at der er en uacceptabelt 

høj risiko for, at revisor ikke er uafhængig? Hvorfor? 

(10:39) Man kan altid komme ind i situationer, hvor den enkelte opgave er så uvæsentlig, at det 

aldrig ville kunne påvirke den samlede risikovurdering. Omvendt er det tilladt at lave skatteydelser 

og nogle andre ting, hvor man siger, de kunne også sagtens have været omfattet. Så jeg synes at 

det er svært at give et entydigt svar på. 

(10:58) Jeg synes lidt at man skal vurdere væsentligheden i de enkelte ting. Jeg kan sagtens 

forestille mig at nogle opgaver indenfor de forbudte områder, der var okay i de konkrete situationer.  

egenkontroltruslen er selvfølgelig ikke godt. 

 

(11:25) Udførte I sædvanligvis de nu forbudte NAS for jeres PIE-klienter før EU-forordningen trådte 

i kraft? 

Det var nok et område vi var meget påpaselig. 

væsentlig/ uvæsentlig. 

 

Udnyttet option (RL § 24a) 

(12:00) Hvorfor tror du, at Danmark har tilladt følgende NAS, når EU som udgangspunkt har 

forbudt dem? 

I prakksis har man nok insisteret på det tidligere 

man har nok skulle lave det lidt lempeligere for danske virksomheder, som muligt. 
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Den der er revisor også havde muligheden for at kigge på skat, nu hvor du er inde i tingene, 

adgang til de registreringer der er nødvendige osv. 

Skatteydelser 

Udarbejdelse af blanketter 

Udpegelse af tilskud/incitamenter 

Bistand ifm. skattekontroller 

Skatterådgivning (faktuelt baseret rådgivning) 

Vurderingsydelser (aktuar) 

 

(12:45) … Og hvorfor har de så ikke inkluderet beregning af direkte, indirekte og udskudt skat, 

hvilket også var muligt efter forordningen? 

Nej, det er vel nok det eneste der går på en specifik regnskabspost, men det er nu egentlig ikke en 

god grund. 

 

Revisionsudvalg 

(13:20) (14) Hvordan har det påvirket jeres revision, at revisionsudvalget blev et lovkrav fra 2008 i 

forhold til jeres uafhængighed? 

Jeg kan kun tale ud fra egne kunder, og mine egne kunder, der er relevante, de har haft 

revisionsudvalg mange år tilbage, da det stadig har været en ‘best practice’ ud fra Nørby-rapporter 

- det har været ‘good governance’ at have et revisionsudvalg, det har det været i mange år, nu er 

det bare blevet et krav. 

Det er ikke et område hvor jeg ser, at der er sket ændringer, i hvert fald ikke på de kunder jeg 

servicerer, de rigtigt store kunder. Mærsk, for eksempel, har jo altid haft, eller i hvert fald meget 

længe haft revisionsudvalg. 

(14:10) (15) Hvad synes du om formålet med et revisionsudvalg? 

Det var egentlig et meget godt spørgsmål. Det kan man jo ikke sige så meget til, altså det er jo at lave en 

underafdeling af bestyrelsen, som har særligt fokus på compliance og regnskabsaflæggelsen, det er vel en 

god idé. Det synes jeg er en god idé, man samler nogle kompetencer og man får lavet nogle fokusområder i 

bestyrelsen med særligt fokus på det her. Det synes jeg er en fin idé. 

(14:49) (16) Er du tilfreds med kravene til revisionsudvalgets kvalifikationer? 

Man kunne nok godt regulere det lidt tydeligere, for hvad vil det sige at have kvalifikationer inden 

for revision? Der er jo ingen krav til en specifik uddannelse, for eksempel, tror jeg, det er mere om 

man har siddet i en relevant rolle tidligere. 

Det er jo ikke fordi vi oplever, at vi er i tvivl om, at de har de rigtige kompetencer for at sidde i de 

udvalg, ellers var det ikke noget vi opdagede. Som revisor er man ikke særlig tæt på 

revisionsudvalget, men det er set fra virksomhedens side selvfølgelig vigtigt, at udvalget også er i 

stand til at håndtere den opgave, de er sat i verden til at udføre. 

(15:50) (16a) Var det inden forordningen svært at finde fx bestyrelsesmedlemmer med viden inden 

for regnskabsvæsen eller revision? 

Nu har jeg ikke selv prøvet at rekruttere bestyrelsesfolk, det tror jeg næsten ikke, det er, jeg vil nok 

sige, de senior-folk, der er i spil til bestyrelsesposter, de har nok også relativt godt indsigt i, 

hvordan regnskaber fungerer. Om de så selv har siddet som direktører andre steder, og 

økonomidirektører og lignende, så vil jeg tro at i hvert fald mange af dem vil have ret god indsigt i 

regnskabsregler. Måske ikke detail-regler, men i hvert fald forstå regnskaber og kunne udfordre 

regnskaber, og det er jo det, der er nødvendigt, kan man sige, ift. at sidde i den rolle. 
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(17) Er I tilfredse med sammensætningen af revisionsudvalgets medlemmer? 

-------- 

(17a) Kravet om medlemmet med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision skal være 

uafhængig er ophævet i dag. Hvad mener I om dette? 

--------- 

(16:35) (18) Hvordan oplever du samarbejdet med revisor og revisionsudvalget? 

Der er jeg nok den forkerte at spørge. Det er mine chefer, der har kontakten dér, det er de øverste 

på revisionsteamet, dem der skriver under på regnskabet, det er de to, der har kommunikationen 

med komitéen. Det er meget senior-forum, kan man sige, for top-partnere her og topfolk ved 

virksomheden. 

Jeg tror egentlig normalt at der er en relativt fin tone imellem dem, så der er ikke sådan et 

hadforhold med, at nu skal den eksterne revisor ind og fortælle dem noget og omvendt, der er et 

fint samarbejde, vil jeg sige. 

 

(17:20) (19) Hvordan oplever I at I kan dele ansvaret med revisionsudvalget, og har det lettet 

kommunikationen omkring revisionen, da der er et medlem med viden indenfor regnskab i 

udvalget? 

Jeg ved ikke om vi deler så meget ansvar. Vi har ansvar for vores erklæring, og de er ansvarlige 

ift. at opfylde de krav, der er til dem. Så jeg ville ikke sige at vi deler ansvaret på nogen måde. 

 

(17:44) Ift. revisors uafhængighed, så har I jo begge to, måske deler I det ikke, men så har 

revisionsudvalget og revisor selv jo ansvaret for at vurdere trusler, så på den måde har I jo opgave. 

Ja, men man kan sige, vi anvender jo ikke deres arbejde. Og de anvender ikke vores. Der havde 

det været noget andet, kan du sige, hvis de havde en intern revisionsfunktion, hvor man jo arbejder 

sammen om at komme til samme konklusion, kan man sige. Igen vil jeg sige, revisionsudvalget, de 

opererer på et meget overordnet og mere, sådan, senior-niveau, end vi gør, vi er meget mere 

detailregulerede i vores arbejde. Men selvfølgelig, på et overordnet plan, så vil de jo være inde 

over os og se, hvad er det for nogen risici, vi har vurderet er mest risikofyldte, og omvendt, 

selvfølgelig, der er en diskussion af revisionsplanen på toppen, altså planlægningen af selve 

revisionen. 

 

(18:38) (20) Hvordan forholder revisionsudvalget sig til uafhængighedskravene (til revisor)? 

Det tager de rimeligt seriøst, er mit indtryk, i hvert fald. Man ser egentlig et øget fokus fra 

revisionskomitéers side, på at én ting er at være, eller sikre sig uafhængighed, men.. 

De har relativt stort fokus på, at én ting er at revisor er uafhængig in mind, men også in 

appearance, altså hvordan tredjemand opfatter revisors uafhængighed, og derfor vil man også se 

revisionsopgaver i udbud, selvom der ikke er gået 10 år, eller hvis der er andre ting, der ligger til 

grund. Et eksempel er sådan én som, ja, nogle af de store kunder er, nu var der lige den situation, 

hvor KPMG blev udskilt af det gamle EY, jeg ved ikke om I kender til den historie, men det var 

sådan, at for nogle år siden, der solgte de gamle KPMG-partnere i virkeligheden KPMG-firmaet til 

Ernest & Young, og så etablerede nogle andre folk et nyt KPMG i Danmark. Så var der nogle 

kunder, der gik fra KPMG til KPMG, alt andet lige, altså fra EY til det nye KPMG. Og da de blev en 

del af det nye KPMG, så startede den nye rotationsperiode. Men det man så oplevede, det var at 

nogle af de kunder, som havde siddet der, de ved jo godt, at nyt cvr-nummer er lig med ny 

rotationsperiode, men de kigger stadig i, at de havde en historik, der hed KPMG, til trods for, at 

reglerne jo er med dem, kan man sige. Så i de situationer har de også været inde og udfordre, 
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hvorvidt den fx skal i udbud, for nu har det hedder KPMG i, lad os sige 30 år, selvom det var et nyt 

KPMG. Og det er jo en klar indikation på, at der er et fokus på, at der ikke må sås tvivl om 

uafhængigheden fra ekstern side. 

(20a) hvordan oplever du denne overvågning – føler du dig udfordret? 

------ 

 

(20:58) (21) I dag har revisionsudvalget implementeret nogle opgaver. Hvilke opgaver har 

reduceret truslerne mod jeres uafhængighed? Der skal kigges på regnskabsaflæggelsen, tjek af 

interne kontroller. 

Måden, de kontrollerer på, det er jo særligt… Altså, hvis de har en intern revisionsafdeling, så er 

de jo modtager af de rapporteringer, der ligger derfra, og så er de modtager af vores 

rapporteringer, og så skal de jo forholde sig til det. Så jeg ved ikke om det er noget, der letter vores 

arbejde, men der er selvfølgelig nogle andre øjne på også. Men de har jo så den mulighed at 

etablere en intern revisionskommission, og hvis de gør det, så vil det jo alt andet lige kunne lette 

vores arbejde, i og med at vi kan samarbejde med dem og på den måde få virksomheden selv til at 

lave noget af arbejdet. 

 

(22:05) (21a) Har I evt. nogle tilføjelser til disse opgaver? 

Det er svært at sige en egentlig anbefaling, jeg ved ikke om jeg kan anbefale at lave en 

revisionsfunktion, altså det må være op til virksomheden selv. Det er et krav i banker og 

forsikringsselskaber og sådan noget, men det er ikke et krav for øvrige børsnoterede. Jeg ved 

heller ikke om jeg synes det skulle være det, men det er jo fint, de overvejer det, i hvert fald, det er 

jo noget af det, revisionskomitéen må vurdere om er passende. 

  

(22:37) (22) Hvilke fordele/ulemper kan du se ved at revisionsudvalget skal godkende ikke-

revisionsydelser? 

Det er jo selvfølgelig et sidste tjek af, at det revisor laver, ikke påvirker uafhængigheden. Igen, du 

kan godt have en skatteopgave, som de vurderede har en vis indflydelse på virksomheden, og det 

er jo en kontrol af det. Så det er jo et dobbelttjek. 

 

(22a)Mener du at de er kvalificerede nok til at kunne træffe sådan en beslutning? 

Ja, det vil jeg egentlig mene, de er. 
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Bilag 5 – Interview med Keld Sørensen, Flügger 

Uafhængighed 

(00:42) Hvorfor skal revisor være uafhængig? 

Kontrolfunktion der er vigtig for samfundet, aktionærerne, myndighederne osv.  

Ikke have andre interesser 

Revision er også en forretning, hvor de skal please deres klienter.  

Dobbelthold at de skal sælge nogle ydelser og rådgivning, så der skal være kontrol. (01:30) 

enig med at revisor er er uafhængig, når han/hun kan udtrykke sin objektive konklusion uden at være 

påvirket eller under indflydelse af andre. 

 

(02:10) Er du bekendt med begreberne 'independence in mind' og 'independence in appearance'? 

Nej 

 

(02:49) Hvad oplever I som den største trussel mod revisors/revisionsfirmas uafhængighed? Hvad 

har I mest fokus på? 

Vi bruger et af de store revisionshuse - PwC 

De har høje standarder, interne kontrol og compliance osv.  

At de også har en forretning - de skal jo også sælge en masse ydelser og sådan (03:52) 

De har en revision forretning, men også skat og alt mulig andet rådgivning. Der grænser for visse ydelser vi 

må bruge dem til, så de ikke reviderer sig selv.  

Forholdet mellem revision og ikke revision. 

 

(04:50) Mener du, at der var behov for yderligere stramning af kravene til revisors uafhængighed? 

Nej! 

Mener godt de selv kunne vurdere det. 

 

(05:08) Var der behov for forordningen? 

Jeg oplevede ikke noget (at det var behov for noget). 

 

(05:26) Hvordan vurderer I, om revisor er uafhængig? i kraft? 

Vi har først fået revisionsudvalg fra august sidste år. 

Før var det hele bestyrelsen der var revisionsudvalg, men det var ikke optimalt. 

Nu er der kommet en med kvalifikationer i revisionsudvalget 

ved sidste revisionsudvalg, blev uafhængighed drøftet 

Der blev  

Godkendelsesprocedure 

Revisionsudvalget skal godkende, når det er over et vis beløb 

 

(07:10) Honorar 

 

Har I overvejet om størrelsen på revisors honorar udgjorde en trussel for revisorers 

uafhængighed? Forholdet mellem revision/ ikke-revision? 
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Ja, det er der potentiel risiko for 

et mindre revisionsfirma ville blive mere og mere afhængig af de klienter. 

Ja principelt kan det kompromisere uafhængigheden 

 

(07:56) EU-forordningen indførte en begrænsning på revisionshonoraret. Ved du om I tidligere oversteg 

70% i rådgivningsydelser? 

Nej, det gjorde vi ikke 

 

→ Nået her til  (08:17) Hvordan forventer du, at begrænsningerne kommer til at påvirke jer? 

så kommer vi til at skulle bruge andre revisonsfirmaer/konsulentfirmaer 

flere leverandører 

Vi ville nok gå til en af de store. 

der kommer nok ikke flere spillere på markedet. 

Konkurrencen er ikke blevet større. 

 

Audit Rotation 

(09:45) Mener du, at rotationsprincippet mindsker truslen mod uafhængigheden? 

Ja, helt sikkert 

 

(10:18) Mener du at perioden på 7-10 år er passende for en revisionsopgave? 

Ja, det synes jeg. 

(10:26)Det tager nogle år at sætte ind, og som virksomhed kigger vi også på omkostningerne, og det koster 

mange penge at købe et revisionsteam ind, også for virksomheden. Og sende ud i en udbudsrunde, det 

koster også penge. Så jeg synes det er fint.  

det er fint 

Også for revisionsfirmaet, så de har noget tid til at tjene ind hvad det koster og starte en ny opgave osv. 

 

(10:57) Havde I sædvanligvis samme revisionsfirma længere end 7-10 år? 

Ja. Først var the Grant Thorthon  

Vi har PwC, som overtog Grant Thorton som vi havde i 20 år. Og så blev de købt  af PwC. Vi har sendt en 

forespørgsel til myndighederne om, hvor længe har vi så haft dem. Enten er det 25 år eller så er det 5 år. 

 

 

Non-Audit Services 

(12:17) Mener du, at de 11 forbudte NAS (ikkerevisionsydelser) som udgangspunkt resulterer i, at der er en 

uacceptabelt høj risiko for, at revisor ikke er uafhængig? Hvorfor? 

Det vil jeg ikke gøre mig klog på, det er formentligt. 

Jeg har dog ikke oplevet det i praksis. 

Jeg ved ikke hvor meget det egentligt stopper. 

 

(13:00) Fik I  sædvanligvis udført de nu forbudte NAS af jeres revisor før EU-forordningen trådte i kraft? 

Nej, det tror jeg ikke. 
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Revisionsudvalg 

(13.28) (11) Havde I etableret et revisionsudvalg inden lovkravet i 2008? 

Etableret sidste år, 2017. Indtil da varetaget af hele bestyrelsen. 

(11a) Hvis ikke, hvordan påvirkede dette lovkrav netop jeres virksomhed. 

-------- 

(13:54) (12) Hvad synes du om formålet med et revisionsudvalg? 

Det er rigtigt godt. Jeg er meget stor tilhænger af det - det er rigtig godt, for der er bare nogle tunge 

regnskabsmæssige, compliance-mæssige skattemæssige, ?børsloggins?mæssige forhold, som man ikke kan 

forvente at en bestyrelse kan bruge tid på, i den dybde, som de skal, og ikke har kompetencen til. Så jeg 

synes at det er rigtigt godt, at man har et udvalg, som kan gå i dybden med nogle af de her ting. Det synes 

jeg er meget positivt. Og som finansmand, CFO, så er det rigtig godt at have en faglig ekspertise, fordi 

formanden skal være én, der har en faglig ballast, enten revisor eller har været ansvarlig CFO eller et eller 

andet. Så man får også en faglig sparring, som er ekstremt vigtig. Selvom det giver en masse ekstra arbejde. 

(15:13) (13) Hvordan forholder revisionsudvalget sig til uafhængighedskravene? 

Det tager de meget alvorligt. Det skal de også. Så det har vi jo inde i vores årshjul, hvor man skal diskutere 

uafhængighed på alle møderne. 

(15:28) (14) Er du tilfreds med kravene til revisionsudvalgets kvalifikationer? 

Ja. Altså, den måde, vi tolker det på, det er at formanden skal have en revisionsmæssig eller have 

været executive i en virksomhed. Så det synes jeg er fint - det er én, der har hands-on erfaring fra 

rigtige virksomheder. Det er vigtigt. 

Altså, det hedder, at der er ét medlem, der skal have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen. 

Ja. Og det er bare helt afgørende. 

(16:10) (14a) Var det inden forordningen svært at finde fx bestyrelsesmedlemmer med viden inden 

for regnskabsvæsen eller revision? 

Nej, det er ikke svært. 

Så det handlede ikke om kvalifikationer, det var mere om de havde tid til at gå i dybden med det 

her? 

Ja, det ??? for alle børsnoterede virksomheder. Det er der mange, der gerne vil. 

(16:34) (14b) Hvordan har I vurderet, at medlemmerne af jeres revisionsudvalg er kvalificerede til 

at træffe beslutninger om revisionen? 

Fordi vi har valgt én, som har siddet som CFO i en stor virksomhed, som har arbejdet sammen 

med revision og med regnskabsudarbejdelse. Som har hands-on erfaring. 

Hvilke kvalifikationer har I? 

Vi har en meget lille bestyrelse, dvs. der er ikke ret mange at vælge imellem. Så vi har faktisk kun to 

personer, der sidder i revisionsudvalget. Det er minimum. Og der er det så spændende, at det menige 

medlem, det er bestyrelsesformanden. 

(17:35) (15) Ud fra minimumskravet til sammensætningen af revisionsudvalgets medlemmer, føler 

du da at et revisionsudvalg er kvalificeret til at kunne udføre udvalgets opgaver? 

Ja, det mener jeg. Helt sikkert. 

(17:56) (15a) Kravet om, at medlemmet med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision 

skal være uafhængig er ophævet i dag. Hvad mener du om dette? 

Det har jeg ikke noget problem med. Det er praktisk nok - ellers er der måske ikke nok kandidater i en 

bestyrelse, fordi der er en del, der er afhængige. Så ud fra praktisk at skulle finde en kandidat, så tror jeg 

det er meget fornuftigt at man… Jeg kan ikke se noget problem i det, nej. 
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(18:39) (16) Hvordan oplever I samarbejdet med revisor og revisionsudvalget? 

Det er rigtig godt, vi har det faktisk sådan at vores revisor sidder med til alle vores revisionsudvalgsmøder. 

Så vi sidder ikke og skjuler noget fra revisionen i revisionsudvalget. 

(18:58) (17) I dag har revisionsudvalget implementeret nogle opgaver. Hvilke opgaver bruger I 

mest tid på? 

Et, det er selvfølgelig vores perioderegnskaber og årsregnskaber, altså kernen i det, vi er jo 

børsnoterede, så vi bruger meget tid på kvartalsregnskaberne, at revisionsudvalget forstår det, og 

den måde, vi kommunikerer til fondsbørsen er ret væsentlig. Så det med kvartalsregnskaber og 

børskommunikation er det, vi bruger mest tid på. 

(19:48) (17a) Hvilke opgaver reducerer truslerne mod revisors uafhængighed? 

Jamen, vi diskuterer det én gang om året. Om der er problemer. Og der er rapportering, hvis der er 

nogle ydelser, der kunne tendere til at være kompromitterende for uafhængigheden, det kommer jo 

frem, det skal godkendes og diskuteres i revisionsudvalget. Så det kan jeg ikke sidde og beslutte, 

det er revisionsudvalget, der beslutter om der er en trussel mod uafhængigheden. 

Men du siger, de diskuterer det én gang om året, og så når revisor kommer og vil levere en ydelse 

i løbet af året? 

De diskuterer det én gang om året, tager stilling til det, og hvis der er trusler, så er der nogle regler for, at 

de skal rapporteres til revisionsudvalget. Vi får en oversigt fra PWC over ydelser, og så kan de vurdere om 

der er nogen - det laver PWC til os, og så har PWC en ordning, sådan at de går ikke i gang  og det tror jeg 

alle de store har, for de kan selv komme i klemme i revisionen, det er dem, der kommer i klemme i første 

omgang, som jeg har forstået det - så de har simpelthen et rapporteringssystem, så der ikke er en eller 

anden… PWC i HongKong, som pludselig laver et eller andet, som kompromitterer hele koncernens brug af 

PWC. De har et rapporteringssystem, og det er fyringsgrund, inde hos PWC, hvis der er en eller anden i PWC 

i Hong Kong, elle ri Polen, som gør et eller andet, som kompromitterer hele PWC’s uafhængighed. Og det er 

fyringsgrund, uden diskussion hos PWC, så de har selv et stort kontrolsystem, fordi de har mest at stake. 

(22:01) Har du evt. nogle tilføjelser til disse opgaver? 

Nej, fordi vi har det sådan, at der er ingen begrænsning. Vi har sådan en minimums, eller plus nogle tilvalg, 

men i princippet kan de jo nå rigtig langt ud til rigtig mange compliance-ting. 

Men ift. de krav, der er - synes du, der er noget, der mangler? 

Nej, det synes jeg ikke. Den fleksibilitet - vi kan bare udvide eller indskrænke det, alt efter hvad behovet er. 

Med tiden kommer virksomheder jo ind i forskellige faser, så behovene kan jo ændre sig over en periode, 

og der kan man jo bare tilpasse det. Jeg synes ikke, at der er noget der mangler, nej. 

(22:55) (18) Hvilke fordele/ulemper kan du se ved at revisionsudvalget skal godkende ikke-

revisionsydelser? 

Den eneste ulempe er, at det giver lidt mere bureaukrati, men… det opvejes. Der er ikke nogen 

problemer med det, og jeg synes at det er godt at have orden i dét penalhus. 

(23:22) (18a) Mener du at I er kvalificerede nok til at kunne træffe sådan en beslutning? 

Ja, det er de. Men igen, der er altså den selvkontrol i hele systemet nede i PWC, og hos alle de store 

revisorer, de har selv et kontrolsystem, som gør at de ikke vil anklages for, at være uafhængige. Så der er så 

meget på spil for den enkelte revisor, og revisionshus, så den selvkontrol, den... 

I virkeligheden har de store revisionshuse jo ikke råd til, at der overhovedet skal være tvivl om 

deres uafhængighed. 

Overhovedet ikke, og det siger de også hos PWC, at bare antydningen, så er det bare ud af 

klappen med det samme. En stor koncern som i den gamle virksomhed, der havde vi jo 100 
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datterselskaber, der ved man jo ikke lige hvad de laver nede i PWC i Congo, men det er bare 

fyringsgrund uanset hvad. 

(19) Har I nogle tilføjelser? 
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Bilag 6 – Interview med Jimi Kehlet, Novo Nordisk 

(00:13) Du må da gerne lige hurtigt fortælle om hvad du laver: (00:13) 

 

JIM: “Jamen det skal jeg nok gøre. Så den måde vi har delt det op her, tror jeg ikke så mange de 

andre virksomheder i herhjemme har. Vi har delt vores bestyrelsessekretariat op, så vi har 

bestyrelsessekretariatatet der ligger i vores leagal funktion, ligesom det gør de fleste steder, men 

så har vi et separat sekretariat for audit commitee, fordi det simpelthen fylder så meget - da det er 

en noget større opgave. Så det har man splittet ud, og det ligger så over i et område vi kalder 

business assurance, det er der vores interne revision ligger samt vores compliance funktion, så det 

ligger i bund og grund i et separat område, og der har vi så det her audit commite sekretariat. 

Vi har i bund og grund 2 opgaver i det område, det er det at vi selvfølgelig sørger for at det rent 

praktisk omkring møderne det kører, som det skal. Alle møderne bliver planlagt, information bliver 

samlet ind fra de områder de er ansvarlige for i audit commitee. Det skal jeg nok komme tilbage til. 

Men det er både selvfølgelg de mere finansielle rapporteringsmæssige ting, men også ting som i 

sikkerhed og information security, compliance, investeringer. Så det er en række områder, der 

samles information fra og gøres klar til mødet. Det er ligesom den ene funktion. Også sidder vi 

også i denne her afdeling, og er ansvarlige for vores globale Whistleblower funktion. Det er 

simpelthen fordi det også er en af de opgaver audit comittee har på vegne af bestyrelsen, det er at 

have oversigt over denne her globale Whistleblower funktion. Så der har jeg mit team 4 corporate 

investigators, som tager af sig af de sager som kommer ind, og får dem undersøgt. Så det er 

sådan den korte måde vi har splittet det op på.” 

 

 

(01:54) Så helt kort, har I simpelthen taget alle dem hvis opgave er at overvåge hvad der foregår 

og sat dem over for sig? 

JA lige præcis, det er en assurance, men det er en slags du kan sige overordnet audit funktion 

med en lidt bredere end du normal kunnen end en intern revision ikke? 

 

 

(02:13) JOS: Jamen helt kort, så skriver vi jo så er vores fokus om uafhængighed, og det vi godt 

kunne tænke os at besvare eller undersøge i opgaven det er, spændingsfeltet mellem revisors 

egen vurdering af sin uafhængighed og så revisionsudvalgets vurdering af det her. Så derfor vil vi 

gerne høre noget om de specifikke processer der er, og hvilke kriterier man vælger fra, og hvordan 

man vurderer uafhængigheden. Vi har så også været ude hos de 4 store revisionshuse, eller 3 af 

dem, vi har et i morgen, for at høre hvordan de ligesom opfatter deres uafhængighed.  

 

JIM: “Ja” 

 

JOS: Godt. Det er jo noget af det der bliver rigtig relevant med den forordning der 

 

JIM: Ja bestemt bestemt. 

 

JOS: Så lad springe ud i det. 

 

(02:52) Hvorfor skal revisor være uafhængig 
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Uh, det var meget bredt. Det er jo som vi ser på det, men også som borger, invester er der jo en 

vis interesse for at der er nogen der kan stå inde for de tal der bliver leveret fra virksomhederne. 

Og selvfølgelig skal der være en uafhængig funktion der har mulighed for at  kigge på det, som 

ikke er farvet af de diverse interesser der kunne være i ledelsen for at påvirke i den anden retning. 

Så det er jo som hovedbudskab det der ligesom er det væsentlige, ikke. 

 

(03:38) Så du er enig i at revisor er uafhængig når han eller hun kan udtrykke sin objektive 

konklusion uden at være påvirket eller under indflydelse af andre? 

 

Ja det lyder meget rigtigt, hvis man skal stille det op i helt kort, ja helt præcis. 

 

(03:51) Har du hørt udtrykkene “Independence in mind” og “Independence in appearance”? 

Ehm, jeg har hørt det, men det er ikke sådan du kan sige aktivt bruger eller ligesom udtrykke jeg 

bruger i dagligdagen. 

 

JOS: Independence in mind er at udelukkende at kunne udtrykke sin objektive konklusion. Og 

independence in appearance er hvordan det fremstår for tredjemand. For du kan jo godt stå i en 

situation hvor revisor kan udtrykke sin objektive konklusion, og egentlig er uafhængig, men for 

tredjemand kan se ud som om personen måske ikke er det. Så den er todelt. 

 

(04:26) Hvad oplever I som den største trussel mod revisors eller revisionsfirmaets uafhængighed? 

Mmm… Jamen jeg tror det er selvfølgelig meget også tilbage til naturen i forordningen. Det er 

selvfølgelig også den interaktion man har med virksomheden på andre type opgaver. Det er klart 

en trussel for uafhængigheden, hvis at i hvert fald for store virksomheder at de her revisionshuse 

de bliver for afhængige af den omsætning hvor fra andre type profit de får og andre typer opgaver 

hos virksomheden som jo langt hen af vejen let kan overstige det normale revisionsmæssige 

honorar. Jeg tror det er den primære trussel, som jeg ser det. 

 

(05:13) Er det den I har mest fokus på? 

Det er den der er mest fokus på, så er der selvfølgelig den mere du kan sige personlige relation 

som så bliver afdækket via partnerrotation. Så der er ligesom de to aspekter i det som jeg ser det 

men ydelserne bestemt et væsentligt element her. 

 

(05:34) Mener du at der var behov for yderligere stramninger for kravene for revisors 

uafhængighed? 

Øhhm. Både ja og nej. Fordi vi har, vi er listet på den amerikanske børs, hvilke gør at vi har 

efterlevet kravene i Sarbanes-Oxley lige siden 2004, i dem er der nogle relative klare krav til 

ydelserne og begrænsninger i forhold til det, hvilke betyder at vi faktisk fra siden 2004 aldrig har 

brugt mere end, du kan sige haft et 50/50 split mellem revisionsydelser/ ikke-revisionsydelser. Så 

for os har det ikke betydet det store at der er kommet yderligere krav. Ehm, som industri eller du 

kan sige som helhed synes jeg at det er en fornuftig beslutning, og køre nogle stramninger på eller 

opmærksomhed på det split. Men det er mere min personlige betragtning på det - ja. 

 

(06:35) Hvad med de andre krav der ikke omhandler honorarbegrænsninger? 

Øhm.  

 



 

Side 151 af 178 

(06:42) De har jo nu, altså udover rotationen som vi har været inde på, så har de jo 11 sortlistet 

ikke-revisionsydelser. 

Ja! … Og igen det er selvfølgelig nogle vi er opmærksomme på, men det er ikke nogle der ændrer 

det store billede for os, qua vores krav i SOX, der er også en række begrænsninger, så det er 

noget vi generelt har været meget opmærksom på. Vi har ikke… Vi har selvfølgelig drøftet det 

også i Audit Commitee sammenhæng, vi har gennemgået hvad der er for nogle yderligere tiltag, 

hvad er der for nogle ændringer vi skal være opmærksomme på. Men alt i alt har der faktisk ikke 

medført de store ændringer for os, heller ikke i forhold til de sortlistede, men der er selvfølgelig 

mere opmærksomhed på det også hos revisionsfirmaet, og de er også mere opmærksomme på 

om der er nogle potentielle ydelser som skulle falde ind for de nye begrænsninger. Giver det 

mening? 

 

JOS: “Ja” 

 

(07:38) JOS: Hvordan vurderer I om revisor er uafhængig, og gjorde I det anderledes før EU-

forordningen trådte i kraft? 

Ehm… Nu skal jeg lige til at tænke om vi har haft nogle ændringer på uafhængighedsdiskussionen. 

(tænke lyde). Nej jeg mindes ikke at vi har gjort nogen ting dramatisk anderledes, end vi har gjort 

hidtil. Det bygger delvis på en vurdering fra medlemmerne fra audit committee og så bygger det 

også på revisionsselskabets egen vurdering, hvor der også er en erklæring i forhold til direktiver og 

uafhængighed, som bliver gennemgået på selve audit comittee møde. Så den er todelt på det 

område. Jeg mindes ikke at vi har ændret på den process efter, efter den nye forordning. 

 

OK 

 

(08:37) JOS: Og nu siger du at I bruger revisionshusets egen vurdering af uafhængigheden, og så 

foretager jeres egen vurdering efterfølgende 

 

Ja korrekt! 

 

JOS: Så I stoler ellers på deres arbejde, ikke blindt men… 

 

JIM: (Griner) Ja det gør vi, ja det gør vi, men med en professionel skepsis. Så er det ligesom også 

det der også er udgangspunktet for det. Og for så at vurdere det. Du kan sige i forlængelse af det, 

er det selvfølgelig også en mere personlig betragtning. Men revisionshusene bliver nødt til at spille 

en aktiv rolle, i og vise virksomheden at de formår at forvalte du kan sige deres... uafhængighed 

ordentligt. Men det synes jeg nu de formår… vi har haft både med revisfirmaer og  så har vi også 

set i andre sammenhænge at de er meget opmærksomme på, fordi de vil ikke have at det bliver et 

problem for dem hvis de ikke gør. Og som virksomhed kan det godt være en omfattende opgave, 

og især i koncern regi (09:39), og nogle af de her begrænsninger i forhold til 70% cap’et osv. Og så 

fra at det bliver montreret. Der tror jeg revisionshusene skal gå ind og spille en aktiv rolle og så 

hjælpe virksomheden med at håndtere det her. 

 

Godt! 
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(09:56) Når revisor kommer og vil levere en ydelse hvad gør I så rent arbejdsteknisk på at 

undersøge uafhængighed, på opgaven og ikke generelt? 

 

Uh! Der kommer vi måske lidt udenfor mit daglige virke. Ehmm… (tænker)... (lang pause)... Ja, der 

tror jeg desværre at jeg bliver svar skyldig. Jeg ved at vi er meget opmærksomme på det, og jeg 

ved at der kører en dialog med vores.. Du kan sige i forhold til vores revisor, der har vi.. igen hvis vi 

går tilbage til SOX kravene, der har vi en Pre-approval procces, som egentligt nok er den vi skal 

hen til, hvor du kan sige, audit comitee sekretariatat, men i form af vores revisionschef er 

indenover og godkende alle de engagemener der bliver lavet med PwC i vores tilfælde. At selv 

små opgaver skal forhåndsgodkendes, og der er en klar procces for det. Og skal… man kan sige.. 

som minimum godkendelse af revision af vores intern revisionschef. Men den proces kan jeg 

faktisk godt sende til jer efterfølgende, hvis det er den kunne have interesse. Der er en ret klar 

proces. Og den igen... har vi haft i de sidste mange år pga. SOX-kravene, og den opfylder også 

meget godt, det der også det du kan sige gælde for forordningen. Men som udgangspunkt er der 

er en forhåndsgodkendelse af ydelsen før de må “signe” et engagement letter eller en aftale.  

 

Du må meget gerne sende processen til os. 

 

Ja! Det ville jeg meget gerne. Vil I lige notere det, og eventuelt spørge mig bagefter? 

 

Ja! Det gør jeg lige, efter jeg har stillet spørgsmålene. 

 

Ja! Det er fint. 

 

 

(11:57) Har I nogen… har I noget minimum for ydelser under en vis beløbsgrænse, end den altid 

bare er godkendt? 

 

Ikke for… Nej! Det er jeg faktisk ret sikker på at der ikke er for PwC. Ehm… Vi har også… Grunden 

til at jeg svarer sådan, er fordi vi også har indført et krav for at godkende ydelser leveret i andre 

revisionshuse, men det er fordi vi skal ud i en “Tender” process relativ snart, qua forordningen ikke 

mindst. Men vi skal ud i en “Tender” process relativ snart, så de andre revisionshuse også har en 

forhåndsgodkendelsesproces, men der har vi så en begrænsning, på der hedder… der tror jeg vi 

kigger på alt under 500.000, så det er relativ højt sat, men det er mere for at sikre os i… kan vi 

komme i en situation hvor de lige pludselig har diskvalificeret sig selv i at deltage i en “Tender”. Det 

er noget vi holder øje med, nu går vi så ind og definerer timeline for denne her Tenderproces 

meget snart. Og så får vi selvfølgelig nogle yderligere krav. Men for PwC mener jeg faktisk ikke at 

der nogle minimumsgrænse. Men det kan jeg sagtens inkludere i processen. Det kan jeg sagtens 

inkludere. 

 

JOS: Det må du meget gerne. Godt! 

 

(13:11) Har I overvåget om størrelserne på.. den har vi faktisk været inde på… størrelsen på 

revisors honorar udgøre en trussel for deres uafhængighed? 
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Som sagt det bliver vurderet løbende og det bestemt ikke vores vurdering, på nuværende 

tidspunkt, men det er noget vi holder meget øje med. 

 

(13:30) JOS: Og du sagde tidligere at I kiggede efter at de ikke at skulle overskride 50/50 grænse? 

 

Ja præcis! Vi har jo fra SOX-kravene… Vi skal så lige have fundet ud af hvordan vi igen, når vi har 

fundet vores kommende revisor, hvordan kommer splittet så til at være i forhold til 70% cap’et, og 

hvem vælger Novo A som revisor og… det er stadigvæk et puslespil der skal gå op, som vi skal 

have fundet ud af hvordan vi skal håndtere. Men udgangspunktet er det samme som det her 50/50 

split. 

 

Ja! 

 

(14:02) JOS: Nu var det jo et 50/50, så det vil jo sige at der måtte lige så mange 

rådgivningsydelser som revision? 

 

Yes! 

 

Forordningen indførte så de her 70% begrænsning. Ved du om I tidligere oversteg de her 70% i 

rådgivningsydelser? 

 

(14:21) JIM: Ehmmm.. Nej, vi har faktisk… Vi har prøvet at kigge lidt på det…. øøhh… og… nu 

skal jeg lige tænke tilbage. Jeg tror de scenarier vi lavede… problemerne er at vi mangler nogle 

specifikke data fra Novo A/S for at vi kunne lave denne her… og for Novozymes for den sags 

skyld… har kunnet lave det helt præcise regnestykke. Vi lavede det fra nogle år siden… Og vi 

ligger sådan lige omkring… Det er sådan jeg husker… Vi overskred ikke, men det er bestemt 

noget vi skal holde mere øje med, når det her træder i kraft. Igen afhængig af hvordan revisor set-

up’et bliver i det henseende. Sååeh.. Den bliver bestemt relevant og monitorere for os, og så 

sandeligt også for andre virksomheder, det er noget vi kan se. 

 

(15:16) Så har vi også et spørgsmål om hvordan kommer de andre begrænsninger til at påvirke 

jer, det har du i det store hele svaret på. Men nu siger du at I skal holde øje med at I ikke får for 

mange rådgivningsydelser, men hvad gør I så hvis I når grænsen? Nogle rådgivningsydelser, skal I 

måske indhente andre steder? 

 

Ja! Og det tror jeg man netop er meget opmærksom på. Vi har også… nu har vi forberedt denne 

her Tender proces i en tidligere omgang, hvor vi troede at vi skulle køre den. Men det følger også 

en ret stor del af den Tender process… den dialog vi indgår med vores eventuel kommende 

revisor, og netop have en dialog om hvad kommer det her til at betyde for jer i praksis, og er I i 

stand til at give afkald på de leverencer, som der måske vil være i spil her. Så det er en meget 

åben dialog man generelt har, er min forståelse i hvert fald omkring det her. Men ja, rent praktisk 

ville det betyde at man nok på nogle services som bliver leveret af revisor i dag, ville skulle gå til en 

anden. Det tror jeg er alles forventning, at det kommer nok til at være sådan. 

 

(16:24) JOS: Har I nogle forventning i forhold til hvem der kommer til at få de andre 

rådgivningsydelser. Vil det være nogle af de andre af store huse, eller ville det gå til nogle andre? 
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Jeg ville tro at det stadig ville være indenfor Big 4, eller Big 3, eller hvad man nu ville kalde et 

herhjemme. Men det ville være sådan… om man på nogle enkelte områder fx i Skat, ville kigge på 

andre alternativer, det ved jeg ikke. det ville jeg ikke kunne sige, men min overordnet forventning 

ville være at mange af de her type opgaver ville forblive inden for Big 4 setting. 

 

Godt 

 

(17:00) JOS: Tak! Det er meget interessant svar, for noget af det de håbede med forordningen var 

at det ikke var det hele der skulle ligge indenfor Big 4, men der skulle flere spillere ind. 

 

Ja, det bliver… det er rigtigt nok.. Det er.. Det er meget interessant og jeg tror at for de store 

virksomheder bliver det svært og ligesom at gå længere ned i… hierakiet om du vil...medmindre 

der samtidigt opstår et større udbud eller der opstår nogle af de mindre revisionshuse, som rent 

faktisk kan komme på banen, og kan overbevise. For os vil det selvfølgelig handle om en global 

tilstedeværelse, og selvfølgelig er der andre der har det, men det er ikke samme omfang som Big 

4, og det må vi bare erkende. 

 

(17:56) JOS: Det behøver jo ikke at være et revisionsfirma jo. 

 

Det er rigtigt. Det behøver det ikke. Men igen den globale tilstedeværelse den er vigtig, og det 

igen.. Det kan sagtens være at der er mulighed for at kigge andre steds hen, det skal jeg bestemt 

ikke afvise, men jeg har ligesom ikke det forkromede overblik på den del. 

 

(18:16) JOS: Så er vi videre til noget audit rotation. Mener du at rotationsprincippet mindsker 

truslen mod uafhængigheden? 

 

Hmm… Øhmm… (lang tankepause) Ja, helt overordnet set, så tror jeg på personligt plan at, at det 

er en faktor der spiller ind. Det er dermed ikke sagt at, at det er den eneste måde at undgå det på, 

også dermed sagt at bare fordi man har det, så sikrer det ikke nødvendigvis uafhængigheden. Det 

er en medvirkende faktor til den begrænsning der nok bør være der, men for sig selv og alene kan 

den ikke give eller afhjælpe uafhængighedsproblemer. Det er sådan umiddelbart min betragtning 

på det. 

 

(19:12) JOS: Hvad tænker du om, at der ville være situationer hvor hele bestyrelsen og måske 

også direktionen har været skiftet ud i løbet af den periode hvor revisor stadig skal rotere? Der er 

ikke nogen trussel, der er ikke nogen der var der til at starte med? 

 

Nej, men præcis. Der er en masse… der er nogle situationer hvor det giver god mening og stadig 

at fortsætte. Nu har vi selv haft PwC som revisorer i rigtig mange år. Et par af tyve, hvis jeg husker 

rigtigt. Og det har givet rigtig god mening og med den partnerrotation vi trods alt har haft. Både på 

lande? (19:40) og de underskrivende partnere osv. Der kan man sige, der føler vi i hvert fald at vi 

har mitigeret den uafhængighedsrisiko blandt andet ved hjælp af det. Og det er lidt tilbage til at det 

er en mekanisme som godt kan virke, men der er også settings hvor du sagtens kan skabe 

uafhængighed uden denne her. Og det eksempel du bringer op af jo en af det her. 
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Ja 

 

(20:07) JOS: Mener du at perioden på de der 7-10 år er passende for en revisionsopgave? 

 

(Tænker)... Ja, det må i hvert fald i mine øjne ikke være mindre. Jeg tror især revision af større 

koncerner, der tager det altså tid at opbygge den, den erfaring og kompetence der skal til for at 

komme ned og forstå forretningen og for at forstå også nogle af de lidt mere interne procedure og 

det tager noget tid. Så jeg tror ikke… jeg hælder til at det i hvert fald ikke skal være kortere. Det er 

mit umiddelbare svar… Ja! Det er nok det der kommer tættest på. 

 

Ja 

 

(20:53) JOS: Næste spørgsmål er, havde i sædvanligvis samme revisionsfirma længere end 7-10 

år?... Det har vi også været igennem. 

 

(Griner) Ja! Det har vi så. (21:00) Men vi skal så senest skifte i 2021, så der skal der noget 

revisionshuse på banen her. Så det er det vi selvfølgelig det vi kigger frem mod nu. Og det bliver 

selvfølgelig en spændende proces for os, fordi det har vi trods alt heller ikke prøvet før. Og det 

kræver selvfølgelig nogle ressourcer internt at skifte revisor, især intern revisions afdeling, som har 

et tæt samarbejde med ekstern revisor på at skifte over. Det bliver en meget interessant opgave. 

 

(21:36) JOS: Godt! Non Audit Services. Det har vi lidt været inde på. De 11 sortlistede ikke-

revisionsydelser, mener du… de er jo så sortlistet fordi EU vurderes at revisor ikke kan være 

uafhængig i dette tilfælde… mener du… er du enig i at der er en uacceptabelt høj risiko for at 

revisor ikke kan være uafhængig i dette tilfælde? 

 

Ehmm… Nu skal jeg ærligt erkende at jeg ikke kan de der… on top of my mind… ikke kan de 11 

ydelser.  

 

JOS: Jeg kan godt komme med dem jeg kan huske... 

 

JIM: Bare tag et par stykker af dem… 

 

(22:07) JOS: Altså de mest interessante er: de forskellige skatteydelser og vurderingsydelser, der 

var nogle af dem der var ligegyldige, med at man ikke måtte træffe beslutninger, ikke måtte 

rekruttere på ledelsesniveau, og det måtte man jo ikke i forvejen. Det er overvejende skatteydelser, 

vurderingsydelser som så er valgt at blive tilladt i Danmark 

 

Ja, præcis. Ja for der også… så vidt jeg erindre forskellige implementeringsmetoder på tværs i 

landene, hvor vi har valgt en lidt restriktiv tilgang… hvis jeg husker rigtigt… 

 

Ja! 

 

JIM: Så hvidt jeg erindre de her 11… så… så tror jeg egentligt som udgangspunkt at de har givet 

meget god mening, og jeg tænker igen tilbage til vores SOX krav, så er jeg også ret sikker på at en 

stor del er dækket i de forbud der. I forhold til du kan sige fra vores intern revisions perspektiv og 
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vores intern kontrolsæt og bedre implementering af kontroller og udvikling af IT-systemer osv. så… 

Jeg synes det er svært at svare på for mig, at sidde med dem alle sammen. Jeg tror helt sikker på 

at der er nogle af dem der giver rigtig god mening, men jeg tror også at den danske tilgang til det 

er fornuftig nok.  

 

At man ikke går den modsatte retning og forbyder det maksimale, det ser jeg umiddelbart ikke 

noget behov for. 

  

(23:55) JOS: Det de overvejende… den type trussel, de overvejende peger mod af de sortlistede 

trusler, er enten advokeringstrusler eller egenkontrolstrusler. Selvrevision det er selvfølgelig logisk 

nok at det skal vi forsøge at undgå. Advokeringstrusler - er du bekendt med dem? 

  

Ikke sådan helt. Du meget gerne forkl… 

  

JOS: Det er at man ikke må optræde som forhandler, man må ikke repræsentere, for når du 

forsøger at fremme din klients synspunkt så langt, så kan du ikke længere selv være uafhængig. 

Er der nogle situationer hvor man måske kan forestille sig at revisor, godt kunne repræsentere sin 

klient, og stadig være objektiv, udover det der er stadig er tilladt – kommunikation med 

skattemyndigheder. 

  

Ja! Jeg skulle lige til at sige, det ville næsten være et af de eksempler som jeg ville have bragt på 

banen med…. Vigtig… rolle… Jeg tror ikke jeg konkret nok bekendt med de enkelte opgaver som 

vi ligesom bruger revisor til på de områder. Her… Så det kan jeg ikke rigtigt udtale mig om. 

  

(25:05) JOS: Hvis nu jeg fortæller dig at langt af de fleste ydelser allerede i de etiske retningslinier 

mere eller mindre var sortlistet., nogle af dem helt sortlistet, og andre var i nødstilfælde, og andre 

var under visse forudsætninger hvis de var uvæsentlige. Hvad tænker du så at de er helt sortlistet. 

  

Jeg tror langt hen af vejen så gør det livet nemmere for enkelte virksomheder at jo mindre 

gråzoner man kan skabe på sådanne områder, des nemmere er det for virksomheder at forholde 

sig til, og så kan det godt være at det betyder at de skal ændre nogle ting. Men som 

udgangspunkt, jo mere sort/hvid det er jo nemmere er det at forholde sig til. Og så kan det godt 

være at den enkelte virksomheder måske kan forsvare sin mening. Men i denne her situation ville 

det have givet mening at vi godt ville kunne have brugt revisor, men når kravene er mere sort/hvid, 

er det bare nemmere at forholde sig til. Jeg er en tilhænger af den del af det og, det gør det 

nemmere at fortolke. 

  

(26:11) JOS: Ved du om sædvanligvis fik leveret nogle af de sortlistede ydelser? 

  

Tilbage til at jeg mindes ved de diskussioner vi har haft, at vi ikke skulle gennemføre de store 

ændringer. Jeg mener at der kunne have været enkelte. Nu skal jeg ikke lige lægge hovedet på 

bloggen. Der kan godt have været enkelte Pay-roll ydelser i nogle lande som jeg tror er blacklistet 

på en eller anden måde. 

  

Nu er de helt sortlistet 
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Ja, det mener jeg ikke har været dækket af SOX-kravene. Måske er det de områder, hvor vi lige 

skal huske det, men udengangspunkt har største delen været dækket af kravene til SOX. 

 

(26:58) Hvad tænker du om at I nu ikke kan have de ydelser.. før… det hed sig jo at I forhold til de 

etiske retningslinier at så længe det var teams der var helt adskilt, så var det tilladt. 

  

Ja! 

  

Nu er det jo så bare helt sortlistet. 

  

Ja. Tilbage til det med at som udgangspunkt, så kan vi bedre lide, når der er klarhed om ting, Vi er 

ikke på vores niveau i hvert fald blevet bekendt med at det har udgjort et stort problem, at der 

nogen der er decideret er blevet sortlistet. Vi ved ikke om der lokalt har været nogen der har tænkt 

”nu skal vi finde på noget andet”, det kan godt være. Det er i hvert fald ikke noget der er blevet 

bragt op, som et problem på koncernniveau. 

  

(27:42) JOS: Når revisor så kommer og leverer en  ydelse, er der så forskel på hvad der må 

leveres og ikke leveres, i forhold til hvilke form for type det så er? 

  

Kan du prøve at uddybe det? 

  

Altså nu var der så 11 sortlistede,  hvor nogle af dem alligevel er tilladt i Danmark. Er der forskel 

på, hvordan i vurderer revisors uafhængighed ved ikke-revisions ydelser som slet ikke indgår i de 

sortlistede og en af dem som er sortlistet, men er tilladt i Danmark fx. 

  

Nej, ikke i den proces vi har designet nu. 

  

Det var ikke processen ??? (28:18). Godt det tror jeg var min del. 

  

(28:26) Jamen så har jeg revisionsudvalgs spørgsmål 

  

Ja 

  

(28:33) MYT: Det første mht. Implementering af revisionsudvalg inden lovkravet i 2008, men det 

havde I jo – ja. 

  

Ja, det gjorde vi i 2004. 

  

(28:42) MYT: (12) Og hvad synes du om formålet med et revisionsudvalg? 

  

Jamen i en så stor virksomhed som vores, der giver det rigtig god mening at have et dedikeret 

udvalg til at håndtere de opgaver nu en gang har valgt at de skal håndtere. Det giver samtidigt 

også mening at man ikke inddrager hele bestyrelsen på at diskutere nogle områder som du kan 

sige selvfølgelig for forretningen betyder meget og er væsentlige ting, men som ikke behøver den 

samlede bestyrelses input og diskussion, og hiver de særlige kompetencer ud af bestyrelsen som 



 

Side 158 af 178 

nu giver mening, for at kunne diskutere de relevante aspekter fx den finansielle rapportering og 

detaljer eller detaljer om den eksterne revision. Så stor tilhænger af set up’et – Bestemt. 

 

(29:48) (13) Og hvordan forholder revisionsudvalget sig til uafhængighedskravene? 

  

Deres egne? Eller nu taler vi ikke revision mere. 

  

Nej nu er det kun revisionsudvalg. 

  

JIM: Jamen hvordan de forholder sig til det, på hvilken måde. Vi overholder jo selvfølgelig, nu er vi 

tilbage til at der er også nogle uafhængighedskrav i SOX og i forordningen og i … nu kan jeg 

selvfølgelig ikke men nu kan jeg ikke helt… hvor der står noget om revisionsudvalgets 

uafhængighed. 

  

MYT: Revisorloven 

  

Ja! Det er nok det jeg tænker på. Og du kan sige at vi efterlever dem jo i bund og grund, og det 

står jo ret tydeligt, det vil sige... Nu igen jeg kan ikke huske det i hovedet, men inde på Governance 

sektionens hjemmeside angående Audit commitee, hvor der står hvordan vi skal forholde os til de 

enkelte uafhængighedskrav for dem, og også omkring brugen af financial experts osv. Og så nu 

her er det ene element vi skulle tilføje i forbindelse med forordningen var at den samlede audit 

commiteen havde en forståelse af industrien, eller noget i den stil. Det var vidst det eneste aspekt, 

som ikke var dækket af de SOX krav, som vi var underlagt før. 

 

(31:20) MYT: () Udover det, så er der også de her krav til at der er et medlem, eller at der er 

minimum et medlem der skal have viden indenfor regnskab og revision - er du tilfreds med at 

revisionsudvalgets kvalifikationer altså kravene der hertil? 

Ja, det synes jeg. Jeg synes det er vigtigt at man ikke forventer at hele revisionsudvalget skal være 

finansielle eksperter fx. For det ville være ekstremt svært at sammensætte på en bestyrelse hvor 

der er andre kompetencer som også er vigtige. Men selvfølgelig er jeg tilhænger af at der skal 

kunne forstås hvad der bliver kommunikeret, og der skal som minimum at der skal være en, synes 

jeg matcher meget godt, og er et meget godt krav at der skal være en med de dybdegående 

forståelse for det finansielle. 

 

(32:10) Var det inden forordningen svært at finde det her bestyrelsesmedlem, der skulle have 

denne kvalifikation? 

 

Nej det vil jeg ikke mene. (tankepause). Nej, det er ikke min forståelse at man har haft svært ved at 

rekruttere bestyrelsesmedlemmer, som udgangspunkt, og heller ikke specifikt med finansielle 

kompetencer. Nej. 

 

(32:35) Og hvordan har I vurderet at medlemmer i jeres revisionsudvalg er kvalificeret til at træffe 

beslutninger om revision? 

 

Det foregår… det er egentligt en igen i forhold til SOX kravene og den er dokumenteret den vej 

igennem, men der sidder vores… oppe i vores juridiske vejledning en governance funktion, som 
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egentligt tager den vurdering i samråd med eksterne advokater… jeg kan ikke engang huske hvem 

vi bruger til den del af det, men ligesom laver den vurdering, og siger kan vi overfor 

myndighederne også få svar at de har de dertil tilstrækkelige kompetencer som der selvfølgelig 

også er inklusiv  denne her financial expert rolle. Men der er en helheds vurdering af… vi sender 

noget ind til de tidligere amerikanske myndigheder netop på det her, hvor der laves en vurdering af 

deres kompetencer. 

 

(33:34) Så det er der man laver vurderingen? 

 

Ja 

 

Okay. Okay. 

 

(33:40) MYT: Nu skal jeg lige se her...Ved du hvordan I har sammensat … hvad hedder det jeres 

revisionsudvalg. Der er jo kun det her ene krav her, er der nogle andre krav I også har? 

 

Nej, jeg tror så vidt jeg ved, er det en større dialog der foregår i forbindelse med at man både 

udvælger og sammensætter bestyrelsen. Nu har vi jo den fordel at som man… ehh.. man.. med en 

stor ejer kan man forudsige hvem der bliver bestyrelsesmedlemmer. Så på den måde foregår der 

en løbende udvælgelse og sammensætning af de enkelte udvalg og bestyrelsen som helhed. Så 

det er såmænd en del af den proces, at man har en vurdering af hvordan skal de forskellige… Vi 

har også en nomination commitee og en remuneration commitee, så hvordan skal de komiteer 

sammensættes ud fra den samlede bestyrelse. Så det er sådan en helheds vurdering i det 

samlede spil. 

 

(34:39) Og der er nogle af dem der går igen i nogle af de forskellige… 

 

Ja, der er nogle af dem der har… 2… jeg mener ikke at der er nogen der sidder i alle 3, men jeg 

ved at der er nogen der sidder i 2. 

 

OK 

 

(34:49) (15) MYT: Ud fra minimumskravene til sammensætning af revisionsudvalgets medlemmer, 

føler I da at revisionsudvalget er kvalificeret til at udføre udvalgets opgaver. 

 

Ja, det synes jeg. Det er også den oplevelse vi har til dagligt. Ja, det er de. 

 

(35:10) (15a) OK. Og førhen var der et krav til at den person som havde kvalifikation inden for 

regnskabsvæsen eller revision, er ophævet i dag, hvad synes du om det. 

 

Jamen nu skal jeg lige tænke tilbage. Jeg er ret sikker på at vores er uafhængig, og jeg er ikke 

sikker på at hvorvidt… det krav er reflekteret i SOX. Det kan jeg faktisk ikke helt huske, hvis jeg 

skal være helt ærlig… mhhh… det har jeg ikke rigtigt nogen holdning til. Det må jeg være ærlig at 

sige. 

 

(35:47) (16) Og hvordan oplever I jeres samarbejde med revisor og revisionsudvalget. 
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Der er et faktisk et ganske tæt samarbejde. De er med på stort set hele vores revisions kommitee 

møder. Der er enkelte de ikke er med på, men ellers indgår de underskrivende partner plus vores 

amerikanske partnere på revisionsudvalgs møderne. Derudover er der en ganske tæt dialog.. du 

kan sige… ind i mellem møderne mellem den engagement partner og audit commitee formand 

løbende. Så der er en god og tæt dialog. Bestemt! 

 

(36:35) (17) I dag har revisionsudvalget implementeret nogle opgaver. Hvilke opgaver bruger I 

mest tid på. 

Jaeehh.. Øhmmmmm… (tænkepause)... Uden kunne det eksakte split i hovedet, jamen så er det 

selvfølgelig selve regnskabsaflæggelsesprocessen, og vores kvartalsregnskaber, det er… 

intern/ekstern revision delen. (tænkepause)...Ja, det må være de primære, så en gennemgang af 

de primære finansielle risici, som ligger samtidig med at de her bliver holdt op i mod det aflagte 

regnskab gennemgang af de større sager der er. Det tror jeg vi bruger den primære tid på, og det 

er jo.. og så er der jo med jævne mellemrum afsat lidt længere tid til at diskutere information 

security og det vi kalder businesses compliance? Compliance i forbindelse med alle de her 

elementer der er vigtige for pharma industrien. Men det eksakte split kan jeg ikke lige. 

 

(38:17) Ved du hvad der fylder mest. Hvilke opgaver? 

Ja men altså det vi.. Det vi bruger mest tid på er… Det som jeg sagde før. Det er selve… Der hvor 

der er nogle estimater i forhold til regnskabet, altså vores sager og så revisionsdelen, og så 

selvfølgelig i de elementer hvor der er nogle, jeg tror vi kalder det accounting matter, eller at der er 

nogle ting i forhold til regnskab under forandring, ændringer i IFRS osv. Altså alle ting der påvirker 

regnskabet på en “material” måde, de bliver diskuteret og vendt. 

(39:09) Har du nogle tilføjelser til opgaver, som du synes der mangler. 

Nej altså vi har været igennem en process relativt for nyligt, ikke på baggrund af forordningen, men 

i forbindelse med at vi skiftede bestyrelsen, og som udgangspunkt været igennem netop fundet… 

er der.. det gør vi en gang om året og kigger igennem på blandt andet regnskabsaflæggelsen, og 

ser om vi overholder alle kravene i forhold til de elementer der er i corporate governance og i 

forhold til de enkelte krav, ik? Og… Jeg tror vi er ret godt dækket ind i. Der er en række opgaver 

audit committee varetager for bestyrelsen, som man kan sige, ikke er krævet af audit committee 

tager sig af. Men vi har sagt at det giver god mening, at audit committee fx nu her hvor der er 

information security værende en del af dem, er der meget fokus på den del og IT sikkerhed, er 

noget audit committee tager sig af, fordi det er et område de ligesom er bekendt med at behandle. 

Alt det her assurance og sikkerhed. Så på det område går man nogle gange… tager nogle 

specifikke elementer og siger de her er ikke vigtige for virksomheden som helhed, men tager lidt 

fokuseret tilgang i audit committee. Så nej jeg har ikke umiddelbart tilføjelser i forhold af den liste af 

ting vi gør her i øjeblikket. 

 

(40:34) Hvilke fordele/ulemper kan du se ved revisionsudvalg skal godkende ikke-

revisionsydelserne? 

 

Øhmm… Jamen det er tilbage… Jeg tror det giver dem en god forståelse af omfanget af 

samarbejdet mellem revisor på andre områder end netop den revisionsmæssige som de ellers 

kunne få her. Så på den måde hjælper det dem helt klart i deres egen vurdering af uafhængighed, 

og revisors uafhængighed. Den daglige..du kan sige, data godkendelsesprocess er de jo som 
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sådan ikke involveret i, men de får en opdatering på audit committee møderne. Men det hjælper 

dem helt sikkert i at forstå omfanget og samarbejdet med revisor. Bestemt! 

 

(41:39) Mener du at I er kvalificerede nok til at træffe sådan beslutning. 

 

I audit committee? Ja det er de. Det er igen tilbage til at den daglige godkendelse af de enkelte 

opgaver, ligger hos revisionschefen, som kender de her regler ganske ganske godt. Så i de 

tilfælde hvor der er nogle spørgsmål eller der skal vurderes på et højere plan. Vi har nogle limits i 

forhold til audit committee skal involveres i godkendelsen. Jeg tror - uden at hænge mig op på det - 

er det 3 mio. vi har sat PT for en opgave. Så der er ligesom et godkendelsesniveau, som de skal 

efterleve. Jeg tror også at den er en del af processen jeg kan sende til jer.  

 

Ja! Det tror jeg er det. 

 

(42:44) JOS: Det kan godt være at jeg vil stille et par bonusspørgsmål. 

Ja! Det er fint. Go crazy, så skal jeg se om jeg kan… 

 

I forhold til det vi lige har snakket med om I er kvalificeret til at træffe de her beslutninger. Så 

tænker jeg bare, hvad tænker I om. Vi har jo så åbenbart ved forordningen og med de ting, som 

revisionsudvalget nu skal foretage, vurderet at revisor eller revisionsfirma ikke selv kan vurdere 

deres uafhængighed i de her situationer, og at det til sidst nu er lagt op til revisionsudvalget. De 

store revisionsvirksomheder har hele afdelinger, der tager sig af det her. Hvad tænker du om at det 

egentligt er lagt over på virksomhederne. Noget som fagfolk ikke kan vurdere. 

Jeg tror ikke at for revisionshusene ændrer på noget som udgangspunkt, men det gør. Det er en 

meget tydelig markering på at virksomheden skal tage mere ansvar i den process, og derfor måske 

nemmere kan stilles til ansvar på de beslutninger de tager på de områder. I hvert fald for en 

virksomhed som vores, betyder det ikke det store men der er jo uden tvivl nogen der kommer til at 

skulle involvere sig mere, end hvad de måske har gjort hidtil. Især i de mindre virksomheder. 

 

(43:58) JOS: Så det vil sige at kravene til revisionsudvalg er måske ikke så meget til revisor. 

Præcis! Jeg tror meget af det handler om accountability. Hvad står på mål for de beslutninger man 

træffer. Men som sagt tidligere mener jeg stadig at revisionen spiller en meget aktiv rolle i at skulle. 

du kan sige, forvalte det her. For det kan også hurtigt blive meget omfattende for virksomheder. 

 

(44:26) JOS: Så det spørgsmål du fik med medlemmer med kvalifikationer inden for 

regnskabsvæsen eller revision, er ophævet i dag, og hvad du synes om det. Nu hedder det jo bare 

at mindst halvdelen af udvalget skal være uafhængig og at der skal være en med denne her viden. 

Hvad tænker du om lige præcis det medlem ikke behøver at være uafhængig mere. har det så 

reelt nogen effekt, hvis den eneste med viden inden for regnskabsvæsen og revision ikke er 

uafhængig? Har det samme signalværdi? 

 

Neej, altså når du spørger sådan, så kan jeg godt se at der måske er noget… du kan sige… 

signalværdi i det. Men jeg tror også tilbage til at man skal huske en relativ praktisk ting omkring 

denne her besværliggørelse af at sammensætte den korrekte bestyrelse og finde de rette 

medlemmer, at det ikke nødvendigvis for alle er nemt. Og finde kombinationen. Så som jeg har 

forstået det, er det et kompromis mellem at sige, du kan sige… øge uafhængigheden på et 
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område, men vi må hellere ikke gøre det for svært at sammensætte den korrekte bestyrelse. Så 

det er lidt et kompromis. Du kan sige at i den optimale verden - ville du så stadig kombinere det? 

Ja! Det ville du måske nok. for det giver god mening. Jeg tror ikke at det har den store praktiske 

betydning. Jeg tror det er bedre måske vigtigere at give fleksibilitet til virksomheden for at kunne 

sammensætte gode bestyrelser. Men samtidig, så opretholde nogle krav. Det er klart. Giver det 

mening? 

 

Ja! meget. 

 

(46:10) JOS: Godt i forhold til medlemmerne i jeres revisionsudvalg, og hvordan I har vurderet 

hvordan de var kvalificeret. Ville jeg gerne høre hvordan medlemmerne er blevet valgt? Er de valgt 

på erfaring eller uddannelse eller er det noget du lige kan…? 

På high level kan jeg godt. Vi har PT 4 medlemmer. Vores formand, som er hende der også er 

vores designated financial expert og er uafhængig, er selvfølgelig udvalgt på baggrund af sine 

regnskabsmæssige kompetencer. Hun har været executive i større virksomheder igennem sin 

karriere. Så har vi også en hel del vægt på at vi også vil have. Du kan sige… ressourcer som 

forstår forretningen dybt. Nu har vi så lige fået et nyt medlem, ved at skifte ud. Fordi Helge Lund 

som var medlem tidligere er nu blevet bestyrelsesformand. Så den nuværende bestyrelsesformand 

var tidligere i audit committee, og han havde også en relativ dyb finansiel forståelse og var også 

kategoriseret som vores designated financial expert. Ham som vi har fået ind i stedet for 

kvalificerer sig ikke samme financial expert, men har en dyb forståelse for pharma industrien, og 

man kan sige at det begge formanden og… er dækket. Vi har to generalforsamlingsvalgte, som 

begge to er meget erfarne indenfor industrien. Og de har også dyb forståelse, og er eller har været 

CEO. Så selvfølgelig har de også den regnskabsmæssige forståelse, men ikke nødvendigvis på 

revisionsniveau. Men så har vi også måden det er sammensat på. Man har valgt at man gerne ville 

have nogle af de medarbejdervalgte med i de forskellige komitéer, så man også har dette aspekt. 

Så man har valgt medarbejdervalgt medlem i audit committee, og han har baggrundsmæssig 

mindre erfaring med de her emner end mange af de andre, men kan udfordre audit committee og 

revisorerne på et andet aspekt, end de andre. Så det fungere overordnet set ret godt. Så det er det 

her med at det ikke kun skal være det finansielle, men også have forretningsforståelsen. Det 

betyder rigtig meget. 
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Bilag 7 – Interview med Mads Hee Raun, Pandora 

Uafhængighed 

(02:50) (1) Hvorfor skal revisor være uafhængig? 

Jamen, det skal han/hun/dem/firmaet jo fordi, de repræsenterer en blåstempling, dels af 

stakeholders og dels af ejerstruktur, vi er et listet selskab, dvs. der er jo nogen, der ejer os. Der er 

jo også nogle andre stakeholders, som fx kreditgiver eller alm. kunder, eller alm. brugere af det at 

være en del af et samfund, hvor man har en struktur, som vi jo har med vores virksomheder. Og 

for at få den blåstempling, for at have den tillidsblåstempling, for at have den tillidsbrug, så skal 

man have nogen, der er uafhængige, som kan gå ind og verificere, når vi melder noget ud, om det 

nu også har sin rigtighed. Så for mig er den her tredjepartsuafhængighed, den er selvfølgelig helt 

klokkeklart enkel. 

 

(03:52) Så du er enig i, at revisor er uafhængig, så han eller hun kan udtrykke sin objektive 

konklusion uden at være påvirket eller under indflydelse af andre? 

Ja. 

 

(04:01) Kender du begreberne ‘independence in mind’ og ‘independence in appearance’? 

Ja. Min baggrund er revisor, jeg er selv statsautoriseret revisor. 

Godt! Det er væsentlig info. Så behøver jeg ikke at forklare det. Vi snakkede bare med én i 

onsdags, som kendte begreberne, men som måske lige skulle have dem opfrisket. 

 

(04:29) Hvad oplever I som den største trussel mod revisors eller revisionsfirmaets uafhængighed? 

Hvad har I mest fokus på? 

Altså, hvad vi har fokus på, ikke skal ske, eller hvad vi ser som den største risiko, hvis det sker? 

(04:46)Hvad I ser som den største trussel, den største risiko? 

Det er jo at vi havner i en situation, hvor… det at være revisor for en stor virksomhed som vores, 

det er omfangsrigt. (05:00) Det kræver indblik, det kræver et stort detailkendskab til virksomheden 

på mange planer, både for vores virksomhed, men også for vores datterselskaber og hvordan 

vores processer fungerer, alle de der forskellige ting, for at de kan gøre det effektivt og ordentligt. 

De er nødt til at sætte sig ind i vores virksomhed, for at kunne revidere den, og det tager lang tid, 

så det vil være en rigtig ærgerlig ting, hvis det skulle vise sig, at der bliver lavet en eller anden form 

for handling, service eller ydelse, som rent faktisk kan stille spørgsmålstegn ved, om de virkelig er 

uafhængige. Det vil ødelægge forholdet mellem os og dem, der læser de regnskaber, hvis de kan 

se, at den revisor, der har lavet den her påtegning eller udtalt sig, kan man nu også stole på det, 

de siger? For så har vi ligesom mistet den der, tilbage til at du spurgte hvorfor det var så vigtigt 

med uafhængighed, så har vi mistet det dér tillidsbånd, der er mellem os og stakeholders/ejerne og 

kreditgivere osv. Så er den jo ikke noget værd, hvis ikke man kan stole på det dér 

uafhængighedsbegreb og revisorerne, så udvander man jo begrebet.Så det er risikoen. 

 

(06:11) Mener du, at der var behov for yderligere stramninger af kravene til revisors 

uafhængighed? Altså som blev indført i forordningen. 

Neej, jeg synes den er rimeligt… Der er mange regler, som giver god mening, og der er også 

kommet nogle flere detaljer på end dengang jeg gik til revision i gamle dage. Der var der 

selvfølgelig også en masse regelsæt, og der var også en masse omkring uafhængighed, og de her 

etiske regelsæt, der var dengang. Og de etiske regelsæt, der var dengang, det var et forsøg på at 
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‘bridge’ eller forklare, detailforklare reglerne og hvordan man skulle gøre det i praksis. Sådan er det 

jo, når man har med mennesker at gøre, at man kan fortolke én ting på mange måder, og jeg 

synes, de nye regler har gjort det, både via noget præcedens, men også via de nye regler har gjort 

det lidt mere tydeligt præcis hvad det er, der forventes, der er kommet nogle lidt mere, man har 

skærpet lidt op på, hvordan reglerne skal fortolkes og forstås, og det synes jeg er fint. 

 

(07:13) I forordningen, er der så nogle af de nye krav, der måske blev efterlevet i forvejen? I det 

store hele? Ikke i lovgivning, men blev det ellers, i praksis, blev der leveret de dér NAS fx? 

Altså, vi har hele tiden holdt godt øje med NAS, at der er ikke, man kan sige, at der er ikke noget i 

forordningen, som har ændret den måde, vi gør tingene konceptuelt. Der er jo ikke noget nyt i det, 

der er nogen ting, der er blevet mere skarpe, der er også kommet nogle tidsgrænser, og der er 

nogle rotationsordninger, men ellers har der jo hele tiden været et krav om ‘prohibited services’, og 

dem her kan man måske, under visse forudsætninger, godt lave, og dem her må man så gerne 

lave. Så konceptet har hele tiden været der, at man skal være opmærksom på, hvad det er for 

nogen ting, der gør at man kan bryde med den uafhængighed, og tilbage også til dit spørgsmål 

omkring den her ‘appearance’, det er jo også vigtigt, uanset om det står i lovgivning eller ej, at man 

har den dér ‘hvordan ville tredjepart se på den her handling?’, der nu engang er sket. Så den er 

sådan set ikke ændret, konceptet har været indbygget hos os i mange år. 

 

(08:25) Det, jeg tænkte på, var faktisk specifikt ift. IESBA’s etiske regelsæt, at langt de fleste af de 

ydelser, der nu er sortlistet, de er i en eller anden form også sortlistet i de etiske retningslinjer. Så 

det er det, jeg mener med, at i princippet blev de måske allerede efterlevet, også selvom det ikke 

havde noget at gøre med, at virksomheden selv havde valgt det. Det er allerede en del af nogle 

retningslinjer, der var bare ikke nogen reel sanktion. Det er måske derfor, de så er rykket ind i 

lovgivning, nu kan man jo rent faktisk sanktionere. 

Og det var det, jeg mente, med at det ikke er sanktionstruslen, der har gjort, at vi pludselig gør 

noget helt andet, end vi gjorde før, vi har hele tiden efterlevet de her ting, som giver god mening, 

det er ikke sanktionsmuligheden, vi gør, som man hele tiden har, synes vi, skullet gøre, også ifølge 

de nye regler, der er ikke noget specielt ændret i den måde, vi har tænkt uafhængighed ind i 

bruger-setup. 

 

(09.30) Hvordan vurderer I, om revisor er uafhængig, og gjorde I det anderledes før forordningen 

trådte i kraft? Er der noget bestemt, I gør, når I skal vælge en revisor? 

Du kan sige, det er jo et samspil med revisoren, vi har selvfølgelig vores holdninger til, om han, 

hun eller firmaet er uafhængige, men det er jo også i lige så høj grad… Vi kan ikke alene, det er jo 

ikke kun os, som virksomhed, når man sætter nogle procedurer op for, hvordan man får efterprøvet 

og validerer og monitoreret uafhængighed, så skal vi jo også være enige med revisionsfirmaet om, 

hvad det er for nogle ting, deres interne procedurer, de sætter i gang. Så det er jo en diskussion 

om, hvordan vi sikrer og monitorerer de her ting. Vi har ikke ændret, der er ikke ændret holdning ift. 

forordningen kom, om hvordan man definerer uafhængighed af en revisor, det er der ikke. 

Danmark har jo været, på mange områder, meget langt, også før forordningen kom i EU, der er 

måske nogle andre lande, der har haft lidt større spring fra den... virkelighed, hvordan det blev 

opfattet i landene, og så til forordningen, hvor Danmark har der været en lang tradition for at sikre 

sig, at uafhængigheden er på plads. 
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(10:37) Når revisor så kommer, og vil levere en ydelse, er der så noget, I gør, rent arbejdsteknisk, 

for at vurdere uafhængigheden ift. den specifikke ydelse? 

Vi har en proces for at alle ydelser, som vores revisor skal lave, eller beder om at lave, eller 

overvejer at lave, de skal pre-approves, de skal godkendes gennem sådan et approval flow. Dels 

på de interne linjer hos vores revisor, men også på vores interne linjer, så alt skal igennem sådan 

et approval-flow, hvor vi vurderer om opgaven er på listen over services, vi skal forstå opgaven, vi 

skal forstå omfanget, vi skal forstå om de ved hvad, det er, der reelt bliver bedt om, og det ikke 

bare er en tekst på et stykke papir. Så ja, vi har procedurer, vi har også sikret os, at det er de 

samme interne procedurer, der er hos vores revisionsfirma, så vi ligesom kan sammenholde, hvad 

vi får ind fra vores interne og hvad de får ind, og så sammenholde dem. Så er der en 

godkendelsesproces for det, de må ikke lave noget uden det er blevet godkendt. 

 

 → Nået her til Honorar 

(11:39) Har I overvejet, om størrelserne på revisors honorar udgjorde en trussel mod deres 

uafhængighed, og i så fald, hvad har I gjort for at reducere truslen? Og her taler vi før 

forordningen. 

Ja, det er jo klart, at hvis man som tredjepart kan se, at der er en, en af de klassiske incitamenter, 

det er jo penge, så selvfølgelig er en revisions-fee én af de ting, hvor man skulle være opmærksom 

på. Men man kan sige, det går jo to veje - vi har jo også en interesse som virksomhed i, at få 

forhandlet et honorar hjem, som er fornuftigt. De haler selvfølgelig den anden vej, de vil jo rigtig 

gerne have mange penge for deres ydelser, og vi vil gerne have et fornuftigt honorar, og så 

snakker vi om det. Så på den måde er det ligesom en indbygget i, at man ikke betaler for mange 

penge for en ydelse, fordi vi alle sammen har interesse i, at det bliver en fornuftig pris. Og det har 

heller ikke ændret sig siden. Der er jo nogle andre regler omkring, hvor mange penge, man betaler 

for selve revisionsydelsen, og hvor mange penge, man så har fra NAS, og der har vi også nogle 

interne regler for, hvor meget, vi vil bruge på NAS, når man sammenholder det med vores 

revisionshonorar. 

 

(12:46) Og det havde I også før forordningen? 

Ja, altså, man har haft konceptet i lang tid, tanken om, at man ikke har en hel skævdeling har 

været der, jeg kan ikke huske, hvornår der begynder at komme nogle bestemte tal på, i vores 

interne procedurer. 

 

(13:05) Men det var noget, I overvejede? 

Ja, helt klart, det har været en del af vores setup, fordi tanken jo ligger i, at så kan du gå ind med 

et meget lavt revisionshonorar, og så prøve at ‘bonge’ på… så har der været nogle 

forretningsmæssige overvejelser om, at vi heller ikke vil tillade et totalt skred i de omkostninger, vi 

brugte på NAS. 

 

(13:32) 70%-begrænsningen der blev indført, der ved du ikke om I tidligere oversteg de 70% i 

rådgivningsydelser? 

(ryster på hovedet - altså et nej) 
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(13:42) Og hvordan forventer du så, at begrænsningerne kommer til at påvirke jer? Det er måske 

også lidt svært at svare på, uden at vide om I overskred før, men tror du, der kommer færre 

rådgivningsydelser? 

Vi ved, at kravet er der, eller at det kommer, det er jo i 2020, der er dén der treårige 

indfasningsregel, og det er med i vores proces, hvordan vi får styret det, så vi ikke får gjort noget 

forkert dér. Så det e rhelt klart med i vores proces-flow og vores forståelse af vores interne 

procedurer. 

 

(14:19) Hvis I står i en situation, hvor I måske har modtaget de tæt på 70% i rådgivningsydelser 

senere, hvad gør I så, når I brug for flere af den type ydelser, og I ikke kan få dem hos jeres egen 

revisor? Hvem ville I så gå til? 

Så er der jo andre spillere på markedet, men man kan sige, dét, der ligger i vores procedurer er jo 

netop at vi prøver at være lidt i rettidig omhu, så ikke at vi kommer i sådan nogle situationer, vi 

prøver at undgå, at man bliver sat i en situation, hvor det sidste… Hvis man har sat et projekt i 

gang, og det så udvikler sig, at man så simpelthen er nødt til at lave sådan en hard-stop fordi man 

er løbet tør for penge, så at sige, hvis man nærmer sig nogle begrænsninger, så det er også en del 

af vores forretningsgrundlag. Mange af de her ting giver god mening, også fra en 

forretningsmæssig synspunkt, der er ikke nogen, der har lyst til at have, uanset om det er en 

revisionsydelse eller en NAS, hvilken som helst udbyder, man har ikke lyst til at stå i en situation, 

hvor man sætter et projekt i gang, og hvor projektet indebærer, at man åbner nogle døre, og så 

først dér finder ud af, hvad det er, man har med at gøre, og hvor stort, fordi det er jo svært at bakke 

tilbage, når først man har sagt A, er det svært ikke at sige B. Og det gælder i alle kontraktuelle 

forhold, at det er meget sjældent, at man laver en opgave, der går ud på, at ‘nu løber du den vej 

med vores madkurv, og så ser vi, om du kan komme tilbage igen, hvis ikke du kan, så må vi lave 

noget andet, men så skal du have flere penge’. Det vil man helst ikke ud i. Så man har også nogle 

forretningsmæssige overvejelser for at sikre sig, at man ikke står i en situation hvor man er nødt til 

at fortsætte med den leverandør. Men rent teoretisk, så kan der jo ske det, at man… at det sker, 

og der var noget helt uforudset, man ikke, selvom man havde lavet en god forventningsafstemning 

inden de her ting, og så er der bare ikke noget at gøre, så må vi jo skifte leverandør, så må vi 

sadle helt om. 

 

(16:09) Har du nogen idé om, om I ville vælge et af de andre fire store revisionshuse til rådgivning, 

eller ville I finde noget helt andet? Hvis det nu ikke var revisionsrådgivning, så er der jo flere 

spillere på markedet. 

Vi ville vælge den, der var mest relevant. Og det er ud fra, igen, forretningsmæssige overvejelser, 

hvem kan tilbyde det, vi efterspørger, om det er at være global på markedet eller en ekspert-

kompetence på lige præcis det specielle område eller en favorabel prissætning eller et pre-

kendskab - det kan være mange forskellige årsager. Forretningsmæssige årsager, igen, spiller en 

stor rolle i valget af supplies. 

(16:47) Så I går ikke nødvendigvis bare videre til en af de store revisionshuse? 

Nej ikke på default, altså ikke bare ukritisk. De andre 4 store, har oftest det vi søger - er global, og 

har et netværk.  

Rart med ensartet service leverance 

En i Københarvn har fx samme forudsætninger som en i Ungarn 
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Audit Rotation 

(17:32) (8) Mener du, at rotationsprincippet mindsker truslen mod uafhængigheden? 

(17:39) Ja, og specielt for tredjeparts synsvinkel. Der kan jeg godt se at der kan ligge en frygt for at man kan 

blive lidt for indspist,  hvis man har været der i for lang tid. 

Vi ser det ikke som en frygt 

(18:11) (9) Mener du at perioden på 7-10 år er passende for en revisionsopgave? 

(18:33) Det er svært at sige om det skulle være et par år før eller efter. Det der er med en stor 

organisation som os er, det kræver mere end man skal regne med, at sætte sig ind i sådan en 

virksomhed. Så der er en investering både fra virksomheden selv og revisionsselskabet, inden 

man kender til forretningen, kender til spørgsmålene og ikke skal starte forfra og sat nogle 

ordentlige teams og processer op, så man kan forstå koncepterne og risiciene som er de helt store 

faktor her. Om det lige er 10 eller 12 eller 8 år, det ved jeg ikke. Men nok i den boldgade der giver 

fint mening. 

det er svært at sige hvor mange år det skal tage. 

(19:40) (9a) Havde I sædvanligvis samme revisionsfirma længere end 7-10 år? 

Noteret virksomhed i 2010.  

Vi har kun haft et revisionsvirksomhed 

  

Non-Audit Services 

(20:38) (10) Mener du, at de 11 forbudte NAS (ikkerevisionsydelser) som udgangspunkt resulterer 

i, at der er en uacceptabelt høj risiko for, at revisor ikke er uafhængig? Hvorfor? 

Tredjepart ser det nok sådan 

Interne procedure sikrer vores uafhængigheder 

udefra giver det mening 

På denne måde er der ikke gråzoner. 

(23:32) (10a) Fik I  sædvanligvis udført de nu forbudte NAS af jeres revisor før EU-forordningen 

trådte i kraft? 

der var lidt elastik i noglee regler, 

men nej. 

 

 

 

 

 

  

Revisionsudvalg 

(24:12) (11) Havde I etableret et revisionsudvalg inden lovkravet i 2008? 

Pandora er børsnoteret i 2010, derfor oprettet revisionsudvalg senest i 2010 

(11a) Hvis ikke, hvordan påvirkede dette lovkrav netop jeres virksomhed. 

------ 

(24:55) (12) Hvad synes du om formålet med et revisionsudvalg? 

Deres formål er jo at sikre sig, at der er nogen, der tager kvalitativt stilling til vores revision og de 

ydelser, der bliver leveret, og det giver jo god mening, at det er en uafhængig del, adskilt fra 

ledelsen, altså den operationelle ledelse. Det synes jeg er fint. 
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(25:26) (13) Hvordan forholder revisionsudvalget sig til uafhængighedskravene? 

Altså hvad de synes om det, eller hvordan de sikrer sig, at de bliver overholdt? 

Hvordan de sikrer sig, at de bliver overholdt. 

Jamen det er tilbage til den procedure, vi har, sat op. Der er en del af den procedure, som 

selvfølgelig også indebærer, både en pre-approval af revisionsudvalget af de her ydelser, men 

også en kontinuerlig afrapportering. 

 

(25:54) (14) Er du tilfreds med kravene til revisionsudvalgets kvalifikationer? 

Altså denne her med deres skills og regnskabstekniske forståelse og de forskellige ting? 

Ja, altså der er denne her med, at der er minimum ét medlem, der skal have kvalifikationer inden 

for regnskabsvæsen eller revision. 

Det virker jo rimeligt, eftersom det er det, man skal... 

Virker det rimeligt, at det kun er én person, der skal have det? Ja, undskyld, jeg kan godt lide at 

presse dig lidt. 

Det har jeg ikke rigtig nogen holdning til. Det virker som en rimelig kvalifikation at have, hvis man 

skal kunne kvalitativt se, om der er noget at komme efter, når man har vores revisions-setup. 

(26:54) (14a) Var det inden forordningen svært at finde fx bestyrelsesmedlemmer med viden inden 

for regnskabsvæsen eller revision? 

Jeg sætter jo ikke holdet til bestyrelsen, så det ved jeg faktisk ikke om de havde. 

(14b) Hvordan har I vurderet, at medlemmerne af jeres revisionsudvalg er kvalificerede til at træffe 

beslutninger om revisionen? 

---------- 

(14b1) Evt. spørge om, hvilke kvalifikationer de har - Josephine. 

-------- 

(27:30) (15) Ud fra minimumskravet til sammensætningen af revisionsudvalgets medlemmer, føler 

I da at et revisionsudvalg er kvalificeret til at kunne udføre udvalgets opgaver? 

Pas. 

Ja, det mener vi. Vi har løbende nogle vurderingsseancer, som går på at vi selvfølgelig opfylder 

kravene 

(28:34) (15a) Kravet om, at medlemmet med kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen og revision 

skal være uafhængig er ophævet i dag. Hvad mener du om dette? Hvis personen med 

kvalifikationer inden for regnskab og revision ikke er uafhængigt, har det så samme signalværdi? 

Om man kan passe sine opgaver, selvom man ikke er uafhængig? Altså, der er jo ingen tvivl om, 

at det kan man jo godt, passe sine opgaver. Spørgsmålet er bare, om tredjemand ville se det som 

et muligt brud… Jeg tror, vi er nede i nogle detaljer. Altså, hvordan en tredjepart ville se sådan en 

ting. Hvor nogle af de andre emner, vi har snakket om, der kan jeg sagtens se det, at tredjepart 

kunne have en holdning til, at det er på den grå side, eller den sorte side, eller den hvide side. Men 

om en tredjepart ville gå meget op i, om vedkommende var uafhængig… pas. Den er ikke nær så 

klar for mig, som de andre. 

 

(30:28) (16) Hvordan oplever I samarbejdet med revisor og revisionsudvalget? 

Fint. Der er mange møder og mange gennemgange, og et godt samarbejde. Så det går rigtig fint. 

(30:41) (17) I dag har revisionsudvalget implementeret nogle opgaver. Hvilke opgaver bruger I 

mest tid på? 

I revisionsudvalget? Nej, det ved jeg ikke.  

Hvilke opgaver reducerer truslerne mod revisors uafhængighed? 
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Det er tilbage til processen. Vi har de her regler og de har krav, og vores andre elementer, som vi 

gerne vil sikre, at vi ikke kommer i karambolage med, og den proces, den er vigtig. Det er vigtigt, at 

vi får skabt en awareness, en viden ude hos vores besutningetagere rundt om i regionerne om 

hvad vi tillader og hvad vi ikke gør, hvad der skal godkendes og hvad der ikke skal godkendes, og 

det er vi meget hårde omkring, og vi er også meget hårde omkring hvad revisorerne sørger for på 

deres interne linje, så vi ligesom har en toleddet kommunikationsstreng. Så vi går meget op i, at vi 

ikke ved et uheld får lavet en service et sted, som ikke er godkendt på forhånd. 

Ved du hvor ofte, revisionsudvalget mødes, hvor ofte har de de her arbejdsgange? 

Processen er, at der er nogle  fast møder, der er nogle årshjul, som ligger fast i kalenderen, men 

de her processer, de bliver sendt direkte, der går kommunikationen direkte med revisionsudvalget - 

det er 3 personer, så det er løbende. Lige så snart, det er aktuelt, så får de besked, og det gør de 

også med nogle af de andre ting. Bestyrelsen bliver jo gjort opmærksom på, at der kommer en 

rettidig kommunikation i det øjeblik, der er behov for det. Så der venter man ikke på at der kommer 

et møde i næste måned, hvis der er behov for at snakke med dem nu, så er det selvfølgelig nu, de 

får kommunikationen. 

Hvis der skal leveres en ydelse, I skal have godkendt, hvor lang tid går der så, fra I starter 

kommunikationen, til de har vurderet om den her ydelse kan leveres? Det kommer selvfølgelig an 

på ydelsen, men er der noget…? 

Pas. 

Hvilke opgaver fylder mest hos jer? 

Pas. 

Har I evt. nogle tilføjelser til disse opgaver? 

 

 

(18) Hvilke fordele/ulemper kan du se ved at revisionsudvalget skal godkende ikke-

revisionsydelser? 

Jamen det er jo tilbage til det spørgsmål, vi havde før, ikke, det at have et organ, som er dedikeret 

til at vurdere de her ting, det synes jeg giver god mening, at man sikrer sig at det ikke falder ned 

mellem to stole, at der er forskellige holdninger til det, at man har en uigennemsigtig proces, en 

utransparent proces, en helt anden completeness-tankegang. Så det giver god mening for mig, at 

man har et enhovedet organ, der er ansvarlig for det. 

(33:53) (18a) Mener du at de er kvalificerede nok til at kunne træffe sådan en beslutning? 

 Ja, det mener jeg. 

(19) Har I nogle tilføjelser? 
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Bilag 8 – Interview med Jens Galsgaard, Tryg 

Uafhængighed 

Hvorfor skal revisor være uafhængig? 

(00:55)  

Offentlighedens tillidsrepræsentant 

Ansat af aktionærerne, og være uafhængig af ledelsen og direktion, og kan rapportere objektiv til 

aktionærerne, og i øvrigt også til offentligheden. (01:13)  

 

(01:36) Har du hørt begreberne 'independence in mind' og 'independence in appearance' 

 - Ja, men ikke helt sikker. 

 

(01:50) [Forklares hvad det er] 

(02:25) Er du enig i at revisor kan udtrykke sin objektive konklusion uden at være påvirket eller under 

indflydelse af af andre? 

Ja, hvis man står udefra og ser det, så ja. Revisor er valgt gennem en generalforsamling i et selskab. Han 

bliver også hyret af det pågældende selskab. Så hvis man står udefra, kan man godt være i tvivl om, om 

revisor kan være uafhængig, fordi han bliver betalt af den virksomhed han skal revidere, det i sig selv er et 

problem, synes jeg. Eller kan fremstå som et problem. (02:36) 

 

 

(03:20) Hvad oplever I som den største trussel mod revisors/revisionsfirmas uafhængighed? Hvad har I 

mest fokus på? 

Der er en konflikt.  

Jeg er ikke sikker på at virksomheden ønsker revisoren er uafhængig. 

jeg tror at ledelsen gerne vil have at revisor gør som der bliver sagt. 

Vi har som politik, at vi skal vælge et af de 4 store firmaer, ift. de kvalifikationer de har. De fremstår som 

noget af det mest uafhængige.  

En ukendt revisor og en lille revisionsfirma ville ikke kunne være uafhængig, og ville være for afhængig af os 

som kunde. 

Vi antager at revisor, og bruger ikke så meget krudt på det her hos os. 

 

(06:10) Mener du, at der var behov for yderligere stramning af kravene til revisors uafhængighed? 

Jeg mener at der skal noget andet til end forordningen. 

Revisor skal ikke være ansat af virksomheden 

Jeg mener at de har gjort hvad de kunne for at nå de rammer de har nu 

Men der kan nok komme sager, hvor revisor har været i lommen på ledelsen. 

Det vil altid kunne ske. 

Forordningen er måske med til, i nogle situationer, at ødelægge at man kunne få den bedste rådgivning. 

Fordi revisor kender virksomheden bedst, og måske kunne der være områder man gerne ville bruge sin 

revisor, og en ny ikke vil have samme indsigt. Nogle gange er der brug for noget tværfagligt. Og så kan nogle 

revisorer ikke påtage opgaven pga. forordningens regler. Det snævrer ind hvad revisor må lave. Det har en 

pris - kan have en pris. (07:18) 
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(08:34) Hvordan vurderer I, om revisor er uafhængig? Gjorde I det anderledes, før EU-forordningen trådte i 

kraft? 

Politik og retningslinjer, som skal følges ift. revisors uafhængighed 

årligt drøftes vurderingen af om revisor er uafhængig 

Løbende, hvis revisor skal lave andre ting udover revision, har vi en forretningsgang, for at hvis det er over 

et vis beløb, skal det godkendes hos Revisionsudvalg.  

Og så er der nogle forbudte ydelser de ikke må lave, og forhåndsgodkendt ydelser 

Der er en blog over hvilke sager de har gennemgået med ekstern revision. 

 

(09:53) Er der noget specifikt de undersøger ved revisors uafhængighed? Undersøger I hvem de ellers er 

revisor.  

det kommer an på den pågældende sag og hvad de laver. 

Så spørger vi ind til dem, om hvad de selv har gjort for at sikre uafhængigheden. 

Deloitte har en Governance struktur for at vurdere det. 

Så kommer der forespørgsel til vores revisionsudvalg, mener vi at revisor er uafhængig? 

Nået hertil  Honorar 

(11:04) EU-forordningen indførte en begrænsning på revisionshonoraret. Ved du om I tidligere oversteg 

70% i rådgivningsydelser? 

Det har ikke været nødvendigt. Det er så lille.  

70% kravet: Vi har vurderet rådgivningsydelserne sag for sag.  

 

(12:20) Hvordan forventer du, at begrænsningerne kommer til at påvirke jer? 

det kunne muligvis blive et issue i fremtiden 

 

Audit Rotation 

(13:02) Mener du, at rotationsprincippet mindsker truslen mod uafhængigheden? 

Ja, det kunne der godt være. Især når skiftet nærmere sig.  

Minimalt. 

 

(13:5) Mener du at perioden på 7-10 år er passende for en revisionsopgave? 

Havde I sædvanligvis samme revisionsfirma længere end 7-10 år? 

Det er fint, 

men ikke godt at skifte revisor, der går en masse viden tabt, og man skal starte forfra. 

Nej, det skal ikke være kortere, der skal ikke være nogen begrænsning, da det ikke har nogen effekt. 

Vi har haft Deloitte altid. 

Uafhængighed kommer meget an på hvem revisoren er, og hvor meget han kan stå imod ledelsen, for det 

er meget individuelt.  

 

Non-Audit Services 

(15:30) Mener du, at de 11 forbudte NAS (ikkerevisionsydelser) som udgangspunkt resulterer i, at der er en 

uacceptabelt høj risiko for, at revisor ikke er uafhængig? Hvorfor? 
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(16:06) Det er der selvfølgelig, hvis man skal kontrollere de ting man selv har lavet, så er det jo selvrevision, 

og det er ikke særlig godt. Det er jeg enig i. Man vil nok være mindre kritisk overfor de fejl man selv har 

lavet. 

Man er nok mindre selvkritisk. 

 

(16:27) Hvad synes du om det nu er forbudt at revisor nu deltager, som partsrepræsentant, i forbindelse 

med tvistløsning. 

Det tror jeg ikke. 

Det er jo ikke overfor offentligheden 

det er et 2 part forhold. 

 

(17:12) Fik I  sædvanligvis udført de nu forbudte NAS af jeres revisor før EU-forordningen trådte i kraft? 

Vi har fået en del skatterådgivningen. 

 

(17:35) Når revisor kommer og vil levere en ydelse, hvordan afgør I, hvilke ydelser, der må leveres, og 

hvilke, der ikke må? 

De hører hvad opgaven går ud på. 

Det er mest indenfor de forhåndsgodkendte ydelser,  

hvis der er mere skal de selv vurdere hvorfor de er uafhængige, altså revisoren.  

 

Revisionsudvalg 

(18:58) (11) Havde I etableret et revisionsudvalg inden lovkravet i 2008? 

Ja, det havde vi. Tryg blev børsnoteret i 2005, og i den forbindelse blev der etableret et 

revisionsudvalg, fordi vi gerne ville have udenlandske investorer ind. Og der var allerede 

revisionsudvalg i England og USA på det tidspunkt, så det lavede vi. 

(11a) Hvis ikke, hvordan påvirkede dette lovkrav netop jeres virksomhed. 

-------- 

(19:24) (12) Hvad synes du om formålet med et revisionsudvalg? 

Jeg synes, det er rigtig fint, fordi det behandler mange revisionsspørgsmål meget mere detaljeret end det 

bliver fra bestyrelsen. Så det er jo et bestyrelsesudvalg, som laver det forberedende arbejde omkring 

revision, som bestyrelsen skal vurdere. Så det er fint. Men det skal også bruges rigtigt, så skal det være 

sådan et aflastende udvalg, så de ting, der bliver behandlet i revisionsudvalget, ikke skal behandles igen i 

bestyrelsen. Bestyrelsen får selvfølgelig et referat og mulighed for at spørge ind, hvis de har spørgsmål til 

det, der er blevet behandlet. 

(20:15) (13) Hvordan forholder revisionsudvalget sig til uafhængighedskravene? 

Det har vi jo været inde på, men vi har en årlig gennemgang af om revisor er uafhængig, og så har vi nogle 

forretningsgange og retningslinjer, som de skal efterleve. 

(20:33) (14) Er du tilfreds med kravene til revisionsudvalgets kvalifikationer? 

Ja. 

(20:40) (14a) Var det inden forordningen svært at finde fx bestyrelsesmedlemmer med viden inden 

for regnskabsvæsen eller revision? 

Nej, det var det ikke. 

(21:00) (14b) Hvordan har I vurderet, at medlemmerne af jeres revisionsudvalg er kvalificerede til 

at træffe beslutninger om revisionen? 
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Jamen det er jo på deres baggrund, altså hvilken viden har de om revision, hvilken viden har de om 

forsikringsselskaber, hvordan kender de forretningen. 

(21:26) (15) Ud fra minimumskravet til sammensætningen af revisionsudvalgets medlemmer, føler 

I da at et revisionsudvalg er kvalificeret til at kunne udføre udvalgets opgaver? 

Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er nogle rimelige krav. Og også til at dække et godt 

udvalgssamarbejde. Men én ting er kravene, det er jo også hvilken attitude, folk kommer ind med. 

(27:25) (15a) Kravet om, at medlemmet med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision 

skal være uafhængig er ophævet i dag. Hvad mener I om dette? 

Jamen, for det første, så synes, at så længe vi taler bestyrelsesmedlemmer, så synes jeg at det begreb, der 

hedder uafhængighed, det er et underligt begreb. 

Det er jeg tilbøjelig til at give dig ret i. 

Fordi så, i bund og grund mener jeg jo ikke, at de er uafhængige. Den måde, vi definerer uafhængighed af, 

det er hvis det ikke er formanden i bestyrelsen, og hvis det ikke er nogle aktionærer, som repræsenterer 

hovedaktionæren. Jeg synes godt man kan diskutere, uafhængigt ift. hvad? Men det var bare lige for at 

starte dér, og så gik spørgsmålet på, at halvdelen skulle være uafhængige? Jeg synes, at reglen er helt 

ligegyldig, fordi jeg mener i princippet ikke, at de her bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, fordi ift. hvad, 

tænker jeg? 

(22:23) (16) Hvordan oplever I samarbejdet med revisor og revisionsudvalget? 

Det synes jeg er rigtig godt. Vores eksterne revisor er med på alle revisionsudvalgsmøderne, på 

alle punkter, og er i øvrigt også med på dem, der hedder Risiko-udvalgspunkterne. Så der er stor 

åbenhed og transparens mellem vores eksterne revisor og både risiko- og revisionsudvalg. Og så 

bruger vores revisionsudvalg også vores eksterne revisor aktivt til at spørge ind, og vurderinger af 

forhold og deres meninger på tingene. 

(23:09) (17) I dag har revisionsudvalget implementeret nogle opgaver. Hvilke opgaver bruger I 

mest tid på? 

Det er revisionsmæssig rapportering. Det er jo den rapportering, vi kommer med, både internt og 

eksternt, omkring kontrolmiljøet i virksomheden, og også omkring regnskabsmæssige forhold. Det 

er faste punkter på agendaen. Og så bruges der også tid på vurdering af kvartalsmeddelelserne. Vi 

aflægger jo kvartalsregnskab, som bliver offentliggjort på Københavns Fondsbørs. Der bruger 

revisionsudvalget tid på at vurdere ændringer i regnskabspraksis, eller særlige forhold i 

regnskabet, som der skal drøftes. 

(24:19) Og vil du mene, at det er de opgaver, der fylder mest? 

Ja, fordi alle risikoopgaverne, der er jo nogle steder, hvor et revisionsudvalg og et risikoudvalg er 

det samme, men vi har et særskilt risikoudvalg, og der bliver alle virksomhedens risici drøftet. Så 

det er faktisk holdt ude af revisionsudvalget, men de medlemmer, der er i revisionsudvalget, de 

sidder også i risikoudvalget, men det er to separate møder med to forskellige agendaer. Så vores 

revisionsudvalg er primært regnskabs- og revisionsmæssige forhold. 

(25:00) Har du evt. nogle tilføjelser til disse opgaver? 

Det synes jeg faktisk ikke. 

(25:15) (18) Hvilke fordele/ulemper kan du se ved at revisionsudvalget skal godkende ikke-

revisionsydelser? 

Ulempen er jo at det er administrativt tungt. Beslutningsprocessen bliver jo længere, før man kan 

sætte opgaverne i gang. Det er vel det, der er ulempen ved det. og fordelen er selvfølgelig at 

eksterne revisions har en vagthund til at evaluere, om de nu også er uafhængige ift. det, de laver. 

Men i sidste ende, så varetager revisionsudvalget Trygs interesse i, at revisor er uafhængig, men i 
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virkeligheden, så varetager de jo offentlighedens interesse i, at revisor også skal være uafhængig. 

Og så kan man diskutere revisionsudvalget - revisionsudvalget er vel ikke uafhængigt ift. 

virksomheden? 

Medlemmerne kan godt være uafhængige ift. virksomheden. 

Ja, men de sidder jo alle sammen i bestyrelsen. 

Ikke nødvendigvis, man kan godt… 

Nej, men det gør de hos os. Og jeg tror faktisk at vores revisionsudvalg er modstandere af, at der 

kommer medlemmer ind, som ikke er bestyrelsesmedlemmer. 

(27:01) (18a) Mener du at I er kvalificerede nok til at kunne træffe sådan en beslutning? 

Ja, det mener jeg bestemt. 

(19) Har I nogle tilføjelser? 
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Bilag 9, interviewspørgsmål til revisorer 

Interviews, revisorer 
Uafhængighed 

Hvorfor skal revisor være uafhængig? 

Hvad oplever I som den største trussel mod jeres uafhængighed? 

Mener du, at der var behov for yderligere stramning af kravene til revisors uafhængighed? (too big 

to fail) 

Hvordan sikrer I, at I er uafhængige? Gjorde I det anderledes, før EU-forordningen trådte i kraft? 

  

Honorar 

Har I overvejet, om størrelserne på jeres honorarer udgjorde en trussel mod jeres uafhængighed, 

og i så fald, hvad har I gjort for at reducere truslen? 

EU-forordningen indførte to begrænsninger  (70% & 15%) på revisionshonoraret. Ved du om/tror 

du, at I tidligere oversteg de satser? 

Hvordan forventer du, at begrænsningerne kommer til at påvirke jer? 

  

Audit rotation 

8. Mener du, at rotationsprincippet mindsker truslen mod uafhængigheden? 

9. Mener du at perioden på 7-10 år er passende for en revisionsopgave? 

  

Non-Audit Services 

Mener du, at de 11 forbudte NAS som udgangspunkt resulterer i, at der er en uacceptabelt høj 

risiko for, at revisor ikke er uafhængig? Hvorfor? 

Udførte I sædvanligvis de nu forbudte NAS for jeres PIE-klienter før EU-forordningen trådte i kraft? 

  

Udnyttet option (RL § 24a) 

12. Hvorfor tror du, at Danmark har tilladt følgende NAS, når EU som udgangspunkt har forbudt 

dem? 

13. … Og hvorfor har de så ikke inkluderet beregning af direkte, indirekte og udskudt skat, hvilket 

også var muligt efter forordningen? 

  

  

Revisionsudvalg 

14. Hvordan har det påvirket jeres revision, at revisionsudvalget blev et lovkrav fra 2008 i forhold til 

jeres uafhængighed? 

  

15. Hvad synes I om formålet med et revisionsudvalg? 

  

16. Er I tilfredse med kravene til revisionsudvalgets kvalifikationer? 

Var det inden forordningen svært at finde fx bestyrelsesmedlemmer med viden indenfor 

regnskabsvæsen eller revision? 

  

17. Er I tilfredse med sammensætningen af revisionsudvalgets medlemmer? 

Kravet om medlemmet med kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen og revision skal være 

uafhængig er ophævet i dag. Hvad mener I om dette? 
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18. Hvordan oplever I samarbejdet med revisor og revisionsudvalget? 

  

19. Hvordan oplever I at I kan dele ansvaret med revisionsudvalget, og har I lettere ved at 

kommunikere forhold omkring revisionen, da der er et medlem med viden indenfor regnskab i 

udvalget? 

  

20. Hvordan forholder revisionsudvalget sig til uafhængighedskravene (til revisor)? 

hvordan oplever du denne overvågning – føler du dig udfordret? 

  

21. I dag har revisionsudvalget implementeret nogle opgaver. Hvilke opgaver har reduceret 

truslerne mod jeres uafhængighed? 

Har I evt. nogle tilføjelser til disse opgaver? 

  

22. Hvilke fordele/ulemper kan du se ved at revisionsudvalget skal godkende ikke-

revisionsydelser? 

Mener du at de er kvalificerede nok til at kunne træffe sådan en beslutning? 

  

23. Har I nogle tilføjelser? 
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Bilag 10, interviewspørgsmål til virksomheder 

Interviews, revisionsudvalg 

Uafhængighed 

Hvorfor skal revisor være uafhængig? 

Revisors uafhængighed er 'independence in mind' og 'independence in appeareance' 

Revisor er uafhængig, når han kan udtrykke sin objektive konklusion, uden at være påvirket eller under 

indflydelse af andre. 

Er I enige i det? 

  

Hvad oplever I som den største trussel mod revisors/revisionsfirmas uafhængighed? Hvad har I mest fokus 

på? 

  

Mener du, at der var behov for yderligere stramning af kravene til revisors uafhængighed? 

  

Hvordan vurderer I, om revisor er uafhængig? Gjorde I det anderledes, før EU-forordningen trådte i kraft? 

Når revisor kommer og vil levere en ydelse, hvad gør I så rent arbejdsteknisk for at undersøge 

uafhængighed? Hvilke værktøjer tager I i brug? 

  

Har I overvejet, om størrelserne på revisors honorarer udgjorde en trussel mod deres uafhængighed, og i så 

fald, hvad har I gjort for at reducere truslen? 

  

Honorar 

EU-forordningen indførte en begrænsning på revisionshonoraret. Ved du om I tidligere oversteg 70% i 

rådgivningsydelser? 

  

Hvordan forventer du, at begrænsningerne kommer til at påvirke jer? 

  

Audit Rotation 

Mener du, at rotationsprincippet mindsker truslen mod uafhængigheden? 

  

Mener du at perioden på 7-10 år er passende for en revisionsopgave? 

Havde I sædvanligvis samme revisionsfirma længere end 7-10 år? 

  

Non-Audit Services 

Mener du, at de 11 forbudte NAS (ikkerevisionsydelser) som udgangspunkt resulterer i, at der er en 

uacceptabelt høj risiko for, at revisor ikke er uafhængig? Hvorfor? 

Fik I  sædvanligvis udført de nu forbudte NAS af jeres revisor før EU-forordningen trådte i kraft? 

Hvis ja, mener du at truslen mod deres uafhængighed var på et acceptabelt niveau? 

Når revisor kommer og vil levere en ydelse, hvordan afgør I, hvilke ydelser, der må leveres, og hvilke, der 

ikke må? 
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Revisionsudvalg 

Havde I etableret et revisionsudvalg inden lovkravet i 2008? 

Hvis ikke, hvordan påvirkede dette lovkrav netop jeres virksomhed. 

  

Hvad synes du om formålet med et revisionsudvalg? 

  

Hvordan forholder revisionsudvalget sig til uafhængighedskravene? 

  

Er du tilfreds med kravene til revisionsudvalgets kvalifikationer? 

Var det inden forordningen svært at finde fx bestyrelsesmedlemmer med viden indenfor regnskabsvæsen 

eller revision? 

Hvordan har I vurderet, at medlemmerne af jeres revisionsudvalg er kvalificerede til at træffe beslutninger 

om revisionen? 

  

Ud fra minimumskravet til sammensætningen af revisionsudvalgets medlemmer, føler I da at et 

revisionsudvalg er kvalificeret til at kunne udføre udvalgets opgaver? 

Kravet om, at medlemmet med kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen og revision skal være uafhængig 

er ophævet i dag. Hvad mener I om dette? 

  

Hvordan oplever I samarbejdet med revisor og revisionsudvalget? 

  

I dag har revisionsudvalget implementeret nogle opgaver. Hvilke opgaver bruger I mest tid på? 

Hvilke opgaver reducerer truslerne mod revisors uafhængighed? 

Hvilke opgaver fylder mest hos jer? 

Har I evt. nogle tilføjelser til disse opgaver? 

  

Hvilke fordele/ulemper kan du se ved at revisionsudvalget skal godkende ikke-revisionsydelser? 

Mener du at I er kvalificerede nok til at kunne træffe sådan en beslutning? 
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