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Executive Summary

This thesis addresses mandatory audit firm rotation, which was introduced in the Regulation no.

537/2014 on June 17 2016. It will investigate what impact mandatory audit firm rotation has on public

interest entities (PIEs) as well as the auditors in Denmark. To examine this the thesis uses a qualitative

method and 13 interviews are carried out with companies of public interest in Small Cap, Mid Cap, Large

Cap and C25. Further, the thesis also uses interviews held with auditors from The Big Four.

The purpose of the new regulation is primarily to gain more trust in the work performed by the auditor.

The auditors act in the public interest and therefore the auditors’ independence are highly important for

an unquestioning representation of the financial statements. Mandatory audit firm rotation means that

the audit must tender every 10 years as a minimum. EU designates that this will not only strengthen the

independence of the auditor but also the quality of the audit and have a positive impact on the market

concentration.

Despite the purpose of the regulation, the study shows that PIE companies and auditors state that

mandatory audit firm rotation does not have an impact on auditors’ independence of mind. Nevertheless,

the thesis show that the companies have a positive approach towards mandatory audit firm rotation.

Many of the PIE companies have had the same auditor for more than 10 years, and hence it is the first

time they have to participate in a tender. However, once they have completed the process the study

shows a tendency for this to be less resource-intensive than initially assumed, which makes the PIE

companies positive against more frequent tenders in the future.

EU indicates that quality should be an important if not the most important thing in the decision of a new

auditor. However, in practice the study shows that price and chemistry occupy as a very important factor

in the decision. Audit fees are reduced due to the significant focus on price and a competitive behavior

amongst the Big Four that leads to inconsistency between audit fee and resources spent on onboarding

the new clients. The auditors believe that the audit fee is currently at a minimum and does not correspond

with the expected quality of the audit. The thesis shows a tendency that Mid-tier audit firms are not invited

to participate in tenders and instead the total market share of Big Four has increased, and so the market

concentration has become more intense.

As a result, the study concludes that the original purpose of the regulation has not yet been fulfilled and

hence additional regulation or initiatives are considered necessary.
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1. Indledning
Formålet med revision er at øge offentlighedens tillid til årsregnskabet, som det fremgår af revisorlovens

§ 6a, stk. 3: ”En statsautoriseret revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udøvelse af

revision”. Revisionen udføres dermed for at højne regnskabsbrugeres tillid til og troværdighed af

selskabernes årsregnskaber og optræder således som bindeleddet mellem selskab og samfund.

Virksomheder af offentlig interesse (PIEs) har en stor mængde regnskabsbrugere, hvorfor der for disse

typer af virksomheder er særligt fokus på revisors uafhængighed, og dermed troværdigheden af revisors

udførte arbejde. Bekymringen omkring revisors troværdighed er ofte diskuteret, og er således også et

centralt emne i ”Grønbogen – Revisionspolitik: Læren af krisen” fra 2010, som ikke tilfældigt blev udgivet

efter finanskrisen, hvor man ønskede at identificere og implementere ændringer, der kunne styrke

finanssystemet. Efter en verden i finansiel krise blev der sat spørgsmålstegn ved, om tilsynsapparater

fungerede efter hensigten - herunder også revisionsbranchen. Uafhængighed blev påpeget som kernen i

en velfungerende revision, og obligatorisk firmarotation blev drøftet som en mulighed for at styrke dette

(Grønbogen, 2010).

Drøftelserne resulterede i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 537/2014 (EU-forordningen,

2014), vedtaget den 16. april 2014 og gældende for medlemslandene i 2016. I Danmark blev der den

17. juni 2016 således indført en række nye krav til revisorer og PIE-virksomheder, herunder børsnoterede

virksomheder, banker og forsikringsselskaber. Reglerne medfører, at PIE-virksomheder fremover skal

skifte revisionsfirma hvert 10. år med mulighed for forlængelse på yderligere 10 år, såfremt særlige krav

er opfyldt. Formålet med ændringsdirektivet og forordningen er at hæve revisionskvaliteten ved blandt

andet at skærpe kravene til revisors uafhængighed ved hjælp af hyppigere firmarotation. Kommissionen

ønskede med forordningen at begrænse de faktorer, der påvirker revisors uafhængighed og revisors

varetagelse af rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. Her fremhæves det tidsmæssige forhold

som en faktor, der kan påvirke tilliden, da revisor i en langvarig aftale, kan ses mere som kundens partner

end repræsentant for offentligheden.

Forordningen mødte dengang modstand fra revisorer såvel som fra de danske PIE-virksomheder.

Historisk har der været tradition for mangeårige aftaler mellem PIE-kunder og revisorer, hvilket med

lovændringen ikke længere er muligt. Kritikken går derfor på, at man ikke længere har mulighed for de

langvarige samarbejder, som ellers hidtil har været en nødvendighed for at kunne opbygge et grundigt

kendskab til kunden og for at kunne levere effektiv revision af tilstrækkelig kvalitet. Samtidigt betyder

rotationspligten, at revisionshusene skal bruge ressourcer på at deltage i udbudsrunder i form af

udarbejdelse af tilbud til PIE-virksomheder samt deltagelse i præsentationer og møder. Dette er kritiseret

for at være en omkostningstung affære, der kun tjener sig hjem, såfremt opgaven vindes. Omvendt

fremhæves bedre kvalitet af revisionen, som resultat af ”friske øjne”, hvilket ses som en af fordelene ved
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firmarotation, ligesom skærpet konkurrence generelt anses som en positiv effekt (Konsekvensanalysen,

2011).

På baggrund af ovenstående har vi valgt at undersøge, hvorledes obligatorisk firmarotation umiddelbart

har påvirket de danske PIE-virksomheder og deres revisionsfirmaer – Big Four – og hvordan det forventes

at have indvirkning på markedssituationen i fremtiden. Herunder vil det belyses, hvilke faktorer, som

spiller ind, når PIE-virksomhederne vælger ny revisor, hvilke effekter de mener, at firmarotation har, og

hvad det giver af muligheder og udfordringer for både revisor og revisionskunde. Undersøgelsen er

relevant netop nu, da reglerne har været gældende i tre år, og der således allerede har været udbud og

revisorskifte som følge heraf.

2. Problemstilling
Som det fremgår af ovenstående indledning, forventes implementeringen af obligatorisk firmarotation at

have konsekvenser for både revisorer og PIE virksomhederne. Nogle PIEs har på nuværende tidspunkt

allerede skiftet revisor som følge af de skærpede regler, mens mange af de øvrige danske PIEs står midt

i, eller over for, en rotation i nærmeste fremtid. Det gør det relevant at undersøge og se nærmere på,

hvilken betydning denne implementering har for revisorer og PIE-virksomheder, og endvidere hvilke

problemstillinger dette har givet, og vil give anledning til, hos begge parter. Først og fremmest er det

interessant at forklare, hvad der ligger til grund for denne implementering og hertil også det tilsigtede

formål, for dernæst at analysere, hvilke konsekvenser det har for de involverede parter, og hvilke

udfordringer og bekymringer implementeringen medfører i praksis. Resultaterne af analysen anvendes

efterfølgende til at vurdere, hvorvidt konsekvenserne forventes at have indvirkning på den fremtidige

markedssituation samt diskutere, om der er behov for yderligere regulering på området. Undersøgelsen

forsøger således ikke at konkludere, hvorvidt firmarotation burde have været indført eller ej, men i stedet

at undersøge ændringens praktiske konsekvenser, for henholdsvis revisor og revisionskunde i PIE-

segmentet.

3. Problemformulering
Problemstillingen danner grundlag for afhandlingens problemformulering, der lyder som følger:

For at kunne belyse ovenstående problemformulering, er det nødvendigt at redegøre for EU-forordningen

og opnå en forståelse for den historiske baggrund og ligeledes formålet med implementeringen.

Problemformulering:

Fungerer obligatorisk firmarotation efter hensigten, og hvilken betydning har det for den

fremtidige markedssituation på det danske revisionsmarked?
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Endvidere er det nødvendigt at analysere, hvilke konsekvenser og problemstillinger tvungen rotation

medfører for revisorer og PIE-virksomheder, og særligt hvordan disse konsekvenser forventes at påvirke

markedssituationen i fremtiden.

Derfor anvendes følgende arbejdsspørgsmål til besvarelse af problemformuleringen:

1. Hvad er den historiske baggrund for lovændringen i 2016, og hvad er det tilsigtede formål?

2. Hvilke konsekvenser har krav om obligatorisk firmarotation for henholdsvis revisorer og PIE-

virksomheder, og hvilke muligheder samt udfordringer står begge parter overfor?

3. Hvordan formodes disse konsekvenser at påvirke den fremtidige markedssituation på det danske

revisionsmarked, og vil de afføde behov for yderligere regulering?

3.1. Afhandlingens struktur
Med udgangspunkt i problemformuleringen og de tilhørende arbejdsspørgsmål, kan afhandlingens

struktur og sammenhæng mellem kapitlerne illustreres via figur 1:

Figur 1: Opgavens opbygning

Kilde: Egen tilvirkning
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Afhandlingen indledes med del 1: Formål, som indeholder indledning, problemstilling,

problemformulering, afgrænsning og metode. I indledningen gives en overordnet introduktion til

afhandlingens emne. Dernæst følger problemstillingen, som præciserer formålet og hvilke aspekter, det

er ønsket at undersøge, hvilket danner grundlag for problemformuleringen, som er det specifikke

spørgsmål, afhandlingen forsøger at besvare. Dette afsnit indeholder desuden tre arbejdsspørgsmål, hvis

funktion er at sikre, at problemformuleringen belyses i hele dens kompleksitet. Afgrænsningen redegør

for opgavens indholdsmæssige afgrænsning, samt hvilke områder opgaven primært vil have fokus på. I

afsnittet om metode redegøres først for det videnskabsteoretiske ståsted og dernæst følger overvejelser

omkring undersøgelsesdesign, analysestrategi og datakilder for henholdsvis den indledende og den

primære analyse, herunder hvilke specifikke metoder, som er anvendt hertil.

Dernæst følger del 2: Redegørelse, hvori opgavens empiriske grundlag samt baggrunden for og formålet

med implementeringen af lovændringen i 2016 forklares. Herunder redegøres for anvendt empiri og

historiske begivenheders betydning for udformningen af direktivet, samt resultater fra Italien, hvor

lignende regler har været gældende, inden forordningen trådte i kraft.

I del 3 starter selve analysen, som indledes med en undersøgelse af, hvilke konsekvenser lovændringen

har for revisor og PIE-virksomhederne og hvilke problemstillinger, den medfører. Analysen tager

udgangspunkt i interviews med revisorer fra de fire store revisionshuse i Danmark (PwC, Deloitte, EY og

KPMG – herefter refereret til som ”Big Four”) og deres oplevelser hidtil, samt deres syn på fremtiden.

Yderligere bygger analysen på interviews med revisionsudvalgsformænd, CFO’er og øvrige

regnskabsansvarlige for udvalgte PIE-virksomheder i Danmark. Sammensætningen af disse PIE-

virksomheder bidrager til en bred undersøgelse af selskaber af forskellige størrelse og kompleksitet. De

udvalgte virksomheder består både af selskaber, som har skiftet revisor efter lovændringen trådte i kraft,

samt virksomheder der står over for firmarotation inden for de næste par år. Det undersøges, hvorvidt

lovændringens tilsigtede formål reelt opfyldes og hvilke henholdsvis positive og negative bivirkninger det

medfører for revisorer og PIE-virksomheder, og hvilke udfordringer og muligheder det foreløbigt har

medført.

Del 4 omhandler fremtiden. Her foretages en diskussion af, hvordan obligatorisk firmarotation påvirker

fremtiden, hvor viden og konklusioner fra de foregående kapitler danner grundlag herfor. Der diskuteres,

hvordan de identificerede konsekvenser af obligatorisk firmarotation formodes at påvirke den fremtidige

markedssituation på det danske revisionsmarked, og dernæst følger en vurdering af, om der ses et behov

for yderligere regulering på området.

Afhandlingen afsluttes med del 5, som består af en besvarelse af opgavens problemformulering ud fra et

resumé af hele afhandlingens resultater. Slutteligt følger en refleksion over hvilke interessante

perspektiver afhandlingens resultater giver anledning til.
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4. Afgrænsning
Afhandlingen tager udgangspunkt i revisionsteori, og afgrænser sig til særligt at se på reguleringer i

forhold til obligatorisk firmarotation. Afhandlingen har ikke til formål at vurdere, hvorvidt implementering

af lovændringen i 2016 omkring obligatorisk firmarotation for PIE-virksomheder er en god idé eller ej,

men i stedet vil fokus være at analysere dens foreløbige påvirkning på det danske revisionsmarked.

Konklusionen vil derfor fokusere på, om forordningen lever op til dens tilsigtede formål, og om der

eventuelt er behov for yderligere regulering på området. Reglerne om obligatorisk firmarotation trådte i

kraft i juni 2016, hvorfor de ved denne afhandlings udarbejdelse blot har været gældende i en begrænset

tidsperiode. Afhandlingen begrænser sig fra at have fokus på tidligere gældende forordninger, og

fokuserer kun på den nu gældende regulering.

Forordningen er direkte gældende i alle EU medlemslande, med mulighed for at implementere optioner i

national lovgivning. Afhandlingen afgrænses til kun at have fokus på betydningen af forordningen i

Danmark og de optioner, der er indført i dansk lov. I analysen vil der dog lejlighedsvis blive inddraget

statistikker for medlemslandene samlet set, med det formål at kunne sammenligne tendenser og

identificeret resultater. Afhandlingen afgrænser sig til kun at se på EU medlemslande, og der vil derfor

ikke drages paralleller til øvrige ikke EU medlemslande, hvor obligatorisk firmarotation er gældende.

Afhandlingen har til formål at belyse effekten af forordningens artikel 17 omkring obligatorisk

firmarotation, hvorfor de øvrige elementer, som er gældende i EU-forordningen, ikke behandles eller

kommenteres yderligere, herunder også de gældende regler omkring joint audit (EU-forordning, 2014).

Da de gældende regler er indført mere eller mindre samtidig, er det ikke muligt at klarlægge, hvorvidt

vores resultater udelukkende kan isoleres til at skyldes obligatorisk firmarotation, da der samtidig blev

indført begrænsninger til revisors levering af ikke-revisionsydelser, der har til formål at imødekomme

samme problemstillinger, som implementeringen af obligatorisk firmarotation. Der er derfor en hvis

sandsynlighed for, at vores resultater i visse tilfælde afspejler en kombineret effekt.

Forordningen gælder alle selskaber af offentlig interesse, der indgår under PIE definitionen, og

revisionsfirmaer, der udfører revision heraf. Afhandlingen afgrænser sig til, i analyseafsnittet vedrørende

konsekvenserne af forordningen, primært er foretage interviews med børsnoterede selskaber, der er

noteret på Small Cap, Mid Cap og Large Cap listen pr. 31. maj 2019. Afhandlingen afgrænser sig derfor

fra at se på øvrige virksomheder af offentlig interesse såsom kommuner, forsikringsselskaber,

kreditinstitutter og lign. Afhandlingen afgrænser sig yderligere til, kun at se på de virksomheder, der i

perioden 2017-2020, enten har skiftet revisor eller skal skifte, da det vurderes at være de selskaber, der

kan bidrage med relevant viden til opgaven. Afhandlingen afgrænser sig fra at se på aktionærernes og

øvrige interessenters syn på firmarotation, og der vil derfor kun blive foretaget interview med personer

fra selskabernes ledelse eller revisionsudvalg. Da undersøgelser viser, at Big Four reviderer over 85 % af

PIE-virksomhederne på det danske marked (konsekvensanalysen, 2011, s. 3), afgrænser afhandlingen
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sig til kun at foretage interviews med de fire store revisionshuse; EY, Deloitte, KPMG og PWC. I

afhandlingens metodeafsnit nedenfor vil der blive redegjort nærmere for udvælgelsen af PIE-

virksomheder af relevans for analysen.

5. Metode
Nærværende kapitel har til formål at forklare, hvilke metoder, der er anvendt ved udarbejdelsen af

afhandlingen og særligt, hvilke overvejelser, som ligger til grund herfor. Kapitlet vil således omfatte

afhandlingens faser, videnskabsteoretiske afsæt og undersøgelsesdesign, som er benyttet til at indsamle

data til brug for analysen.

5.1. Afhandlingsprocessen
Afhandlingens forløb er skitseret via nedenstående Gantt-diagram, som har været styrende for processen

og således fungeret som værktøj til at holde overblik over de forskellige handlinger og deres tidsmæssige

placering i forløbet og i forhold til hinanden:

Figur 2: Afhandlingsprocessen

Kilde: Egen tilvirkning

5.2. Videnskabsteoretisk afsæt
Indledningsvist er beskrevet problemfeltet, problemstillingen og til sidst problemformuleringen, som

samlet set danner grundlag for de metodiske overvejelser afhandlingen igennem. Det er således

problemstillingen, som ”… afgør, hvilke videnskabsteoretiske problemstillinger, der er interessante at

diskutere” (Olsen & Pedersen, 2015, s. 107). Vi gør brug af såkaldt formålsbaseret videnskabsteori, som

Proces / uge 9 15 17 18 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Idégenerering og emnevalg
Indledende møde med vejleder
Udarbejdelse af problemstil l ing og -
formulering
Udarbejdelse af specialekontrakt
Opstart og planlægning
Indledende analyse og udvælgelse af
PIEs
Udsendelse af mails  samt udarbejdelse
af interviewguide
Metode
Redegørelse
Interviews
Bearbejdning af data
Udarbejdelse af analyse
Diskussion
Konklusion
Korrektur læsning
Gennemgang af layout
Forberedelse af mundtligt forsvar
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ifølge Poul Bitsch Olsen og Kaare Pedersen er karakteriseret ved ”at tage videnskabsteoretiske

diskussioner ud fra problemstillingen og de metodiske overvejelser, den føder” (Olsen & Pedersen, 2015,

s. 109), hvorfor det således er problemstillingen, som er udgangspunktet, og som dermed påvirker de

videnskabsteoretiske overvejelser. Den valgte problemstilling fokuserer på konsekvenserne af de nye

regler om obligatorisk firmarotation for danske PIE-virksomheder, og hvordan disse forventes at påvirke

den fremtidige danske markedssituation, og der er således tale om en problemstilling af typen normalia.

I sådanne tilfælde tages der udgangspunkt i det normale, og man forholder sig kritisk overfor det, som er

taget for givet (Olsen & Pedersen, 2015). Lovændringen og de skærpede krav til hyppigheden og

processen for firmarotation er således en kendsgerning, og noget der ikke – umiddelbart – kan ændres og

derfor kan menes at være det ”normale”. Vi ønsker at undersøge, hvilke konsekvenser det ”normale” har,

både for de to involverede parter, men også de indirekte indvirkninger på revisionsmarkedet, hvad angår

pris og konkurrence.

For at besvare problemformuleringen er der afholdt interviews med både PIE-virksomheder og revisorer,

for på den måde at anskue rotationsreglernes konsekvenser for begge involverede parter. Afhandlingen

er således udarbejdet som et casestudie, idet den undersøger fænomenet i sin virkelige kontekst, og

dermed hvordan det faktisk opleves ude i den virkelige verden (Voxted, 2006). Der er her tale om et

multipelt casestudie, idet flere selskaber og revisionshuse indgår i analysen, for derved at kunne drage

mere generelle konklusioner. De adspurgte selskaber er udvalgt på baggrund af en indledende analyse

med udgangspunkt i danske børsnoterede selskaber pr. 31. maj 2019, som er gennemgået med henblik

på at identificere de PIE-virksomheder, som enten har skiftet revisor inden for de seneste år, er midt i en

udbudsproces eller skal skifte revisor i den nærmeste fremtid. Kriterier og fremgangsmåde i den

indledende analyse gennemgås yderligere i afsnit 5.2.1. nedenfor.

Det multiple casestudie, indeholdende udtalelser og erfaringer fra flere forskellige PIE-virksomheder og

revisorer, bidrager til at anskue rotationsreglerne og disses konsekvenser fra flere sider. Der anlægges

således en konstruktivistisk tilgang til at løse problemet, da det antages, at virkeligheden er en

konstruktion foretaget af mennesker (Nygaard, 2012). Formålet er derfor ikke at finde sandheden, men

i stedet opnå forståelse for, hvordan virkeligheden konstrueres - og hvordan den opleves subjektivt af

forskellige personer (Darmer & Nygaard, 2005, s. 28). Den anvendte metode til at besvare

problemstillingen tager således afsæt i det konstruktivistiske paradigme, hvor et paradigme jf. Guba,

defineres som ”a basic set of beliefs that guides action, whether of everyday garden variety or action

taken in connection with disciplined inquiry” (Guba, 1990, s. 17). Et paradigme skal således forstås som

den måde, hvorpå vi anskuer virkeligheden, og er derfor afgørende for de efterfølgende afsnit og

afhandlingen som helhed. Definitionen af et paradigme medfører samtidig, at der i princippet findes et

utal af paradigmer i kraft af, at der findes et utal af måder at opfatte virkeligheden på, og at et givent

paradigme har betydning for, hvordan man undersøger problemstillingen, og derfor også hvordan man
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skaber ny viden. Videnskabelsen styres ud fra paradigmernes tre grundlæggende konsekvenser:

ontologisk, epistemologisk og metodologisk, som er skitseret i figur 3 nedenfor (Voxted, 2006, s. 53).

Figur 3: Paradigmets grundlæggende konsekvenser

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Voxted (2006, s. 54)

Ontologien er den første og mest abstrakte konsekvens, som danner grundlag for både epistemologien

og metodologien (Nygaard, 2012). Ontologien beskæftiger sig med læren om det værende væsen og

handler således om, hvordan man anskuer virkeligheden, og på hvilken måde den eksisterer. Det har

derfor indflydelse på, hvordan man som undersøger anskuer det studerede emne, og hvordan man

forholder sig til virkeligheden (Nygaard, 2012, s. 27).

Ontologien omhandler, hvordan man opnår viden om det værende væsen og er således ”en redegørelse

for, hvordan erkendelsesprocesser fremstår hos forskeren” (Nygaard, 2012, s. 11). Epistemologien

hænger således tæt sammen med ontologien, da den definerer måden, hvorpå vi opnår viden om

”virkeligheden”, og hvorledes denne kan anskues som værende subjektiv eller objektiv.

Metodologien er det mest konkrete niveau af de tre grundlæggende konsekvenser, fordi det her bliver

håndgribeligt, hvordan man undersøger emnet i al dets kompleksitet på baggrund af ontologien og

epistemologien (Nygaard, 2012, s. 27). Metodologien beskriver således, hvilke specifikke teknikker, der

anvendes til at undersøge og besvare problemstillingen ud fra den virkelighedsopfattelse, paradigmet

medfører og den måde, hvorpå viden om denne virkelighed skabes.
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De konkrete metoder til undersøgelse og analyse af problemstillingen medfører specifikke

kvalitetskriterier til at vurdere, hvorvidt de opnåede resultater er brugbare og relevante i forhold til den

problemformulering, man forsøger at belyse og siger således noget om kvaliteten af ens konklusioner i

forhold til den anvendte data og behandlingen heraf.

Som nævnt ovenfor anvendes det konstruktivistiske paradigme i forbindelse med belysningen af den

valgte problemstilling. Afhandlingen består imidlertid af to dele: (1) den indledende analyse og (2) den

primære analyse. Den indledende analyse har til formål at identificere relevante PIE-virksomheder til brug

for den primære analyse, hvis formål er at belyse problemstillingen. Den indledende analyse baserer sig

derfor på det positivistiske paradigme, da positivismen er et udtryk for, at det er muligt at skabe eksakt

viden om virkeligheden (Voxted, 2006, s. 56). Vi mener i denne sammenhæng, at selskaber af relevans

for denne afhandling er uafhængig af forskernes og disses virkelighedsopfattelser, hvorfor der

argumenteres for en positivistisk tilgang til denne del af opgaven.

De anvendte paradigmers indflydelse på de tre grundlæggende konsekvenser fremgår af figur 4, som

samlet benævnes det metodiske designskema. Det metodiske designskema er således en opsummering

af de grundlæggende konsekvenser med tilhørende undersøgelsesdesign og kvalitetskriterier. Indholdet

heri vil i de efterfølgende afsnit blive gennemgået - først for den indledende analyse og dernæst for den

primære analyse.

Figur 4: Metodisk designskema

Paradigme Ontologi Epistemologi Metodologi Undersøgelses-
design

Kvalitets-
kriterier

Indledende
analyse

Positivistisk Realistisk Objektiv Kvantitativ Gennemgang af
PIE-

virksomheder pr.
31. maj 2019

Validitet
Reliabilitet

Primære
analyse

Konstrukti-
vistisk

Relati-
vistisk

Subjektiv Kvalitativ Interview med
selskaber og

revisorer

Troværdighed
Bekræftelse

Kilde: Egen tilvirkning

5.2.1. Gennemgang af metodisk designskema for den indledende analyse

Ontologi

Den indledende analyse har til formål at identificere selskaber, som er relevante for vores primære

analyse til brug for besvarelse af problemformuleringen. Relevante selskaber skal i den sammenhæng

forstås som danske, børsnoterede selskaber, som befinder sig i én af tre følgende situationer: (1) skal

skifte revisionsfirma inden for de næste par år, (2) har skiftet revisionsfirma inden for de seneste par år

eller (3) er midt i et revisionsudbud. I forhold til scenarie (1) og (2) er det valgt at inddrage alle PIE-

virksomheder, som har skiftet eller skal skifte revisor inden for to år fra tidspunktet for udarbejdelse af
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denne afhandling, uagtet om de pågældende selskaber har skiftet eller skifter revisor, på grund af

rotationsreglerne, eller om det er en frivillig beslutning. Der er således tale om en realistisk ontologi, fordi

vi antager, at virkeligheden eksisterer uafhængigt af den videnskabelige iagttagelse (Nygaard, 2012, s.

28), hvilket i denne sammenhæng skal forstås således, at PIE-virksomheder med relevans for denne

afhandling vil være de samme, uanset hvem, som gennemgår listen og foretager udvælgelsen, når blot

der er anvendt samme kriterier, som oplistet ovenfor. Dette kan lade sig gøre, fordi antal år siden sidste

revisorskift ikke er op til den enkeltes fortolkning, ligesom året for, hvornår selskaberne skal skifte revisor

er bestemt via lovgivning og de tilhørende overgangsregler, som vi redegør for i opgavens afsnit 7.2.

Epistemologi

At udvælgelsen af relevante PIE-virksomheder antages at være uafhængig af undersøgeren medfører

også, at der er tale om en objektiv epistemologi, som netop betyder, at objektiv viden er mulig, såfremt

man baserer sin undersøgelse på iagttagelige kendsgerninger (Nygaard, 2012, s. 28). Til brug for den

indledende analyse er der oplistet specifikke, kvantitative kriterier, som gør det muligt at foretage en

objektiv udvælgelse.

Metodologi

Det positivistiske paradigme medfører, som det fremgår af figur 4, en kvantitativ metodologi, der kommer

til syne via kvantitativ udvælgelse af PIE-virksomheder til brug for den primære analyse. Der er taget

udgangspunkt i listen over de børsnoterede selskaber i Danmark pr. 31. maj 2019 og på baggrund heraf

gennemgået, hvilke revisorer samtlige selskaber anvendte på daværende tidspunkt, samt hvornår disse

revisorer er tiltrådt. På den måde har det været muligt at afgøre, hvilke selskaber, som befinder sig i

henholdsvis scenarie (1), (2) eller (3) og dermed hvilke selskaber, som er relevante for denne

undersøgelse. Det er i listen ligeledes noteret, hvorvidt selskaberne hører til Small Cap, Mid Cap eller

Large Cap, da der indledningsvis var en mistanke om, at størrelsen på selskaberne kunne have indflydelse

på holdningen til obligatorisk firmarotation. Den fuldstændige liste over børsnoterede selskaber pr. 31.

maj 2019 med tilhørende udvælgelseskriterier fremgår af bilag 1. Af figur 5 nedenfor fremgår et uddrag

af de selskaber, som blev identificeret som værende in scope for afhandlingen, da de alle befinder sig i ét

af de tre scenarier, som beskrevet ovenfor.
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Figur 5: Oversigt over PIEs pr. 31. maj 2019, som er in scope for afhandlingen

Selskab Cap Revisor Første år Sidste år 1 Sidste år 2 In Scope Årsag

Agat Ejendomme Small Deloitte 1995 2020 2020 Ja 1

AGF Small Deloitte 2005 2016 2026 Ja 2

ALK0Abelló Large Deloitte 1995 2020 2020 Ja 1

Alm. Brand Large Deloitte 1995 2020 2020 Ja 1

Ambu Large EY 2006 2026 2036 Ja 2

Bostad (Admiral
capital)

Small Deloitte 2011 2020 2030 Ja 1

Brdr. A & O Johansen Small EY 1995 2020 2020 Ja 1

Brdr.Hartmann Mid Deloitte 2009 2018 2028 Ja 2

Chr. Hansen Holding Large PwC 2010 2020 2030 Ja 1

DFDS Large EY 1995 2020 2020 Ja 1

Djurslands Bank Small EY 1995 2020 2020 Ja 1

DLH Small EY 1995 2020 2020 Ja 1

DSV Large PwC 2010 2026 2036 Ja 2

F.E. Bording Small EY 1995 2020 2020 Ja 1

FirstFarms Small PwC 2006 2026 2036 Ja 2

FLSmidth & Co Large EY 2005 2026 2036 Ja 2

Flügger Small PwC 2011 2020 2030 Ja 1

Fynske Bank Small EY 1995 2020 2020 Ja 1

Glunz & Jensen
Holding

Small EY 1995 2020 2020 Ja 1

GN Store Nord Large PwC 2008 2028 2038 Ja 2

Gyldendal Small Deloitte 1995 2020 2020 Ja 1

Harboes Bryggeri Small Beierholm 2005 2027 2037 Ja 2

Hvidbjerg Bank Small PwC 1995 2020 2020 Ja 1

Jyske Bank Large Deloitte 1995 2020 2020 Ja 1

Kreditbanken Small Deloitte 1995 2020 2020 Ja 1

Lollands Bank Small Deloitte 1995 2020 2020 Ja 1

Lundbeck Large Deloitte 2000 2023 2023 Ja 3

Migatronic Small EY 1995 2020 2020 Ja 1

MT Højgaard Holding Small EY 1995 2020 2020 Ja 1

Newcap Holding Small EY 2010 2019 2029 Ja 2

Park Street Nordicom Small PwC 2005 2026 2036 Ja 2

North Media Small Deloitte 2009 2018 2028 Ja

Novo Nordisk Large PwC 1995 2020 2020 Ja 3

Pandora Large EY 2011 2020 2030 Ja 1

PARKEN Sport &
Entertainment

Small PwC 2008 2026 2036 Ja 2

Per Aarsleff Mid PwC 1995 2020 2020 Ja 1

Ringkjøbing
Landbobank

Large PwC 1995 2020 2020 Ja 1

Roblon Small Deloitte 2009 2018 2028 Ja 2



5. Metode

Side|17

Royal Unibrew Large KPMG 2008 2027 2037 Ja 2

RTX Mid Deloitte 1995 2020 2020 Ja 1

Salling Bank Small PwC 1995 2020 2020 Ja 1

Sanistål Small EY 1995 2020 2020 Ja 1

Scandinavian Brake
Systems

Small EY 1995 2020 2020 Ja 1

Scandinavian Tobacco
Group

Large PwC 2009 2019 2029 Ja 3

Schouw & Co. Large EY 1995 2020 2020 Ja 1

Silkeborg IF Invest Small Deloitte 1995 2020 2020 Ja 1

Skjern Bank Small PwC 2011 2020 2020 Ja 1

Solar Mid PwC 1995 2020 2020 Ja 1

SP Group Mid EY 2011 2020 2030 Ja 1

Strategic Investments Small KPMG 2008 2026 2036 Ja 2

Sydbank Large EY 1995 2020 2020 Ja 1

Topdanmark Large Deloitte 1995 2020 2020 Ja 1

Totalbanken Small Deloitte 2008 2027 2037 Ja 2

Vestjysk Bank Mid PwC 1995 2020 2020 Ja 1

Victoria Properties Small PwC 2011 2020 2030 Ja 1

Ørsted Large PwC 2010 2019 2029 Ja 3

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af www.borsen.dk og www.datacvr.virk.dk

Figur 5 indeholder følgende informationer:

Selskab: Navn på selskab
Cap: Om selskabet er et Small Cap, Mid Cap eller Large Cap
Revisor: Nuværende revisor
Første år: Første år for nuværende revisor
Sidste år 1: Sidste år, nuværende revisor kan revidere selskabet
Sidste år 2: Sidste år, nuværende revisor kan revidere selskabet, såfremt der er mulighed for forlængelse
In scope: Hvorvidt selskabet er relevant for afhandlingen
Årsag: Hvilket af ovenstående scenarier, som passer på det pågældende selskab

Undersøgelsesdesign

På baggrund af figur 5 er der udvalgt selskaber, som opfylder ét af de tre scenarier som nævnt ovenfor.

I forhold til scenarie (1) er der udvalgt selskaber, som kan have nuværende revisor til og med 2020, ud

fra en antagelse om, at selskaber, som først skal skifte revisor senere end dette, ikke på nuværende

tidspunkt vil have gjort sig mange overvejelser om udbudsprocessen og heraf medfølgende konsekvenser.

I forhold til scenarie (2) er der udvalgt selskaber, som har skiftet revisor i 2017 eller senere, da det

vurderes, at et skifte tidligere end 2017 ikke længere kan betegnes som en ”ny” situation, og at processen

og selskabernes oplevelser hermed efterhånden vil stå svagt i hukommelsen og således ikke give lige så
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brugbare resultater. Scenarie (3) er selskaber, som befinder sig midt i et revisorskifte og er udvalgt ud

fra forskernes kendskab til aktuelle udbudsrunder på markedet.

De korte intervaller for scenarie (1) og (2) er ligeledes et resultat af en begrænsning i tid og ressourcer

for forskerne, under hensyntagen til studiets resultater og repræsentativitet, således at der opnås så

dybdegående og troværdig en analyse som muligt, og at et tilstrækkeligt antal scenarier og

selskabsstørrelser er inddraget.

På baggrund af ovenstående gennemgang af børsnoterede selskaber pr. 31. maj 2019 blev følgende antal

relevante selskaber identificeret til brug for denne afhandling:

Tabel 1: PIE-virksomheder in scope 1

Scenarie

Cap: 1 2 3 Total:
Large 10 6 4 20
Mid 5 1 0 6
Small 21 9 0 30
Total: 36 16 4 56

Kilde: Egen tilvirkning

Som det fremgår af tabel 1, blev der indledningsvist identificeret relativt mange PIE-virksomheder, som

opfylder scenarie 1 og således står overfor et revisorskifte i de kommende år. På grund af de begrænsede

ressourcer samt en antagelse om, at holdninger og forventninger til obligatorisk firmarotation blandt PIE-

virksomhederne ikke varierer betydeligt, blev det valgt ikke at tage kontakt til alle virksomheder in-scope

for scenarie 1. Der har dog stadig været fokus på at udvælge en repræsentativ stikprøve, hvorfor der blev

rettet kontakt til selskaber fra både Small Cap, Mid Cap og Large Cap segmentet, der opfylder kriterierne.

For scenarie 2 blev der af samme årsager ikke rettet kontakt mod samtlige in scope virksomheder. Den

endelige udvælgelse blev følgende:

Tabel 2: PIE-virksomheder in scope 2

Scenarie

Cap: 1 2 3 Total:
Large 5 5 3 13
Mid 5 1 0 6
Small 9 4 0 13
Total: 19 10 3 32

Kilde: Egen tilvirkning
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De udvalgte selskaber blev kontaktet via enten telefon eller e-mail – afhængigt af, hvilke oplysninger, der

var tilgængelige. For selskaber, der står over for et skifte, blev det valgt at rette henvendelse til

revisionsudvalgsformand eller –medlemmer, da revisionsudvalget er ansvarlig for proceduren for

udvælgelse og indstilling af revisor (Revisorloven § 31, stk. 3). For selskaber, som har skiftet eller er midt

i udbudsprocessen, blev der i stedet rettet henvendelse til CFO’er eller regnskabschefer, ud fra en

betragtning om, at disse er i mere direkte kontakt med revisionsteamet, og derfor vil have størst indblik

i onboardingprocessen, og hvad et revisorskifte har betydet for det pågældende selskab. På grund af det

relativt begrænsede antal PIE-virksomheder, som har skiftet revisor, samt en erkendelse af, at C25

selskaber formentlig ville have sværere ved at afsætte tid til et interview, blev der yderligere sendt

forespørgsler til store familie- eller fondsejede selskaber, som har skiftet revisor inden for de seneste år.

Sådanne selskaber forventes ikke nødvendigvis at have en holdning til obligatorisk firmarotation, men

erfaringerne med et revisorskifte samt de oplevede konsekvenser vurderes at have samme relevans som

for de adspurgte PIE-virksomheder. De udsendte mails fremgår af bilagene 2, 3, 4, og 5 og resulterede i

følgende antal deltagere:

Tabel 3: Deltagende virksomheder

Scenarie

Cap: 1 2 3 Total:
Large 1 2 2 5
Mid 1 0 0 1
Small 4 1 0 5
Øvrige 0 1 0 1
Total: 6 4 2 12

Kilde: Egen tilvirkning

Der blev dernæst afholdt interviews med de pågældende 12 selskaber, og det er udtalelser fra disse

interviews, som udgør data til brug for den primære analyse. For ét af de udvalgte selskaber blev der

afholdt interview med både CFO og chefen for intern revision, fordi CFO’ens involvering med

revisionsteamet er begrænset og vedkommende derfor foreslog os også at tale med chefen for intern

revision. Planlægning, udførelse og efterbehandling af interviews forklares nærmere nedenfor i afsnit

5.2.2.

Kvalitetskriterier

Som tidligere nævnt, er der i forbindelse med udarbejdelsen af den indledende analyse gjort brug af det

positivistiske paradigme, som, jf. Arbnor & Bjerke (1977), medfører en analytisk baseret tankegang

(Heldbjerg, 1997, s. 40). Ifølge den analytisk baserede tankegang er validitet og reliabilitet de afgørende

kvalitetskriterier, hvorfor netop disse kriterier vurderes afgørende at diskutere i forbindelse med den
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indledende analyse (Heldbjerg, 1997, s. 42). Validitet er lig med gyldighed og omhandler, hvor sikker

man er på den måling, man udfører. I relation til den indledende analyse vurderes validiteten at være høj,

da der er tale om en gennemgang af danske børsnoterede selskaber pr. 31. maj 2019, som er en defineret

liste, der kan trækkes fra diverse websites, og således ikke er påvirket af forskernes holdninger eller

meninger.

Reliabilitet betyder pålidelighed og dækker over, hvorvidt en anden undersøger ville komme frem til

samme resultat. Som nævnt ovenfor er der i den indledende analyse tale om en simpel gennemgang af

danske PIE-virksomheder, deres revisor, og hvor længe de har anvendt pågældende revisor, hvorfor der

ikke er tale om subjektiv fortolkning. Det må således antages, at en anden forsker ville opnå samme

resultater og dermed vurdere samme selskaber som relevante for afhandlingen. Dog er det muligt, at et

andet sæt forskere ville fastsætte anderledes kriterier for, hvornår et selskab er relevant i denne

sammenhæng, som i givet fald ville medføre et andet udfald. Med antagelsen om, at samme

udvælgelseskriterier anvendes, vurderes der ikke at være væsentlig forskel i resultaterne.

5.2.2. Gennemgang af metodisk designskema for den primære analyse

Ontologi

At ontologien er relativistisk betyder, at vi ser virkeligheden som afhængig af den enkelte person, hvorfor

der ikke findes én virkelighed, men derimod lige så mange virkeligheder, som der findes personer. I denne

opgave hænger det sammen med, at alle interviewdeltagere har hver sin opfattelse af virkeligheden, og

at hver opfattelse er lige meget værd. Studiet forsøger at afdække konsekvenserne af skærpede

rotationsregler for henholdsvis revisor og revisionskunde, hvorfor det således ligger naturligt i emnet, at

respondenternes oplevelse vil være forskellig afhængig af, hvilket selskab eller revisionshus man arbejder

for, hvilke erfaringer den pågældende person har, og hvordan diskursen herom på den pågældendes

arbejdsplads er - for blot at nævne enkelte parametre. Analysen vil samle alle disse “virkeligheder” for at

forsøge at sige noget generelt om reglernes betydning ud fra forskernes fortolkning af respondenternes

svar og dermed forståelsen af deres opfattelse af virkeligheden. Dertil kommer, at de nye rotationsregler

blot har været gældende i tre år, hvorfor det endnu er på et meget tidligt stadie, denne undersøgelse

finder sted. De adspurgte respondenter har derfor kun begrænset erfaring og viden om de reelle effekter,

hvilket ligeledes medfører, at deres holdninger og udtalelser i høj grad baserer sig på fortolkninger og

særligt forventninger til konsekvenserne.

Epistemologi

Som det fremgår af figur 4, er der tale om en subjektiv epistemologi, når man arbejder inden for det

konstruktivistiske paradigme. Det er således subjektivt, hvordan der opnås viden om det værende væsen,

og dermed hvordan der opnås viden om “virkeligheden”. Virkeligheden er angivet i anførselstegn, da det,
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jf. konstruktivismen, ikke er muligt at finde frem til én sandhed, da denne afhænger af individet og dennes

opfattelse. Derfor er måden, hvorpå vi opnår viden også subjektiv, fordi det afhænger af den enkelte

person og dennes forståelse af virkeligheden. Denne afhandling bygger således på subjektive

fortolkninger, da størstedelen af empirien består af interviews med henholdsvis revisionskunder og

revisorer og disses holdninger til obligatorisk firmarotation. Ved afholdelse af interviews interagerer

forskeren med det undersøgte, hvorfor det ikke har kunnet undgås at påvirke respondenten, ligesom

forskerne ikke har kunnet undgå selv at blive påvirket af den interviewede og dennes svar i

interviewsituationen (Voxted, 2006, s. 57).

Metodologi

Det konstruktivistiske paradigme medfører en kvalitativ metodologi, som netop er den naturlige følge af

en relativistisk ontologi og en subjektiv epistemologi. Den kvalitative metodologi betyder, at der gøres

brug af kvalitative teknikker til indsamling af data, som i den primære analyse består af interviews med

henholdsvis revisorer på den ene side og CFO’er, regnskabschefer eller revisionsudvalgsformænd fra

udvalgte PIE-virksomheder, som identificeret i den indledende analyse, på den anden.

Det forsøges således at analysere og besvare problemformuleringen ved at indsamle viden fra flere

specifikke tilfælde, for at kunne drage konklusioner om konsekvenserne af tvungen firmarotation

generelt. Metoden er derfor induktiv og tager afsæt i empirien, hvorfor der gøres brug af et teorisøgende

undersøgelsesdesign, idet ambitionen er “at opnå større indsigt og forståelse for sammenhænge, som

var ukendte på forhånd” (Voxted, 2006, s. 185). Dette skyldes dels en antagelse om, at konsekvenserne

af tvungen firmarotation er af subjektiv betydning og derfor vil indeholde forskellige nuancer afhængigt

af, hvilket tilfælde man undersøger og dels, at reglerne har været gældende i relativt kort tid, hvorfor der

endnu ikke er meget erfaring med obligatorisk firmarotation, og at der således ikke er udviklet nogle

generelle teorier om emnet på nuværende tidspunkt.

Undersøgelsesdesign

Empirien i denne afhandling består som nævnt hovedsageligt af kvalitative interviews med henholdsvis

revisorer og revisionskunder, på grund af paradigmevalget og dettes konsekvenser. Vi har i forbindelse

med forberedelse, afholdelse og efterbehandling af disse interviews taget udgangspunkt i Steinar Kvales

7 faser i forskningsinterviewet (Kvale & Brinkman, 2015), som gennemgås i det følgende afsnit. Det er

valgt at foretage systematisk gennemgang af de 7 faser i forskningsinterviewet, da de afholdte interviews

netop udgør størstedelen af empirien til brug for dette studie og derfor er særligt nødvendig at forholde

sig til.
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De 7 faser af interviewundersøgelsen

1. Tematisering

Tematisering omhandler formålet med interviewundersøgelsen og besvarer derfor

spørgsmålene om hvorfor og hvad (Kvale & Brinkman, 2015, s. 154). Formålet med vores

undersøgelse er allerede fastlagt i henholdsvis problemstillingen og –formuleringen. Vi ønsker

at undersøge konsekvenserne af skærpede krav om firmarotation, fordi reglerne har været

gældende i godt tre år, hvorfor vi nu begynder at kunne se og analysere på betydningen heraf.

Vi ønsker at dykke ned i det, fordi der i forbindelse med reglernes vedtagelse generelt var en

meget negativ holdning til tvungen firmarotation fra flere interessenter – herunder

revisorerne, kunderne, investorerne m.fl. Netop derfor ønsker studiet at undersøge, hvorvidt

de faktiske konsekvenser, som de opleves af de direkte involverede parter (revisorerne og

revisionskunderne), stemmer overens med de forventninger – positive som negative – der

blev diskuteret i forbindelse med vedtagelsen. Forhåndsviden om emnet er skaffet dels ved

at læse selve EU direktivet, den danske implementering, Grønbogen, Konsekvensanalysen

mm. og dels via forskellige artikler om emnet, skrevet i perioden op til og efter afgørelsen om

at ændre de dengang eksisterende regler.

2. Design

Interviewenes design bestemmes af flere parametre, herunder valgte deltagere, antallet af

deltagere, varighed samt den tidsmæssige placering. Det endelige antal deltagere i interviews

er en afvejning mellem gerne at ville interviewe så mange selskaber som muligt, at have de

rette ressourcer til at forestå interviews samt svarprocent fra de adspurgte virksomheder og

revisionshuse. Målet var fra start at interviewe én revisor fra hver af Big Four samt

repræsentanter fra cirka 10 PIE-virksomheder, for at kunne inddrage respondenter fra både

Small Cap, Mid Cap og Large Cap segmentet af de danske børsnoterede selskaber. Da ikke

alle adspurgte selskaber vendte tilbage på vores forespørgsel, endte vi med at få

respondenter fra alle tre segmenter, og vurderer, at det giver et repræsentativt billede af

holdningerne blandt de danske PIE-virksomheder. Alle interviews er afholdt i perioden fra den

24. juni 2019 til den 2. august 2019 og er blevet skemalagt efter, hvornår den pågældende

deltager havde mulighed for at afsætte tid. Vi har ved henvendelse til alle deltagere

forespurgt om ca. 30 minutter af deres tid, hvor nogle interviews har været kortere, og andre

har varet næsten en time. Alle henvendelser har fundet sted via e-mail eller telefon, og

skabelon for e-mail til henholdsvis revisorer og revisionskunder fremgår af bilag 2, 3, 4 og 5.

For de udvalgte selskaber er teksten i e-mailen tilpasset den enkelte i forhold til selskabets

situation vedrørende revisorskifte. Derudover blev det indledningsvist diskuteret, hvilke

personer i PIE-virksomhederne, vi ønskede kontakt med. Da revisionsudvalgene i høj grad er

det organ, der er med til at udvælge revisor og har til ansvar at sikre revisors uafhængighed,
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er det valgt at forespørge formændene af revisionsudvalgene for PIE-virksomhederne, som

står midt i eller over for et skifte, da det således vil være revisionsudvalget, som kan udtale

sig om den konkrete proces, hvilke kvalifikationer man lægger vægt på, og hvilke tanker man

gør sig om rotation generelt. For de selskaber, som har skiftet revisor og dermed har været

igennem både udbuds- og onboardingprocessen, er det i stedet valgt at forespørge CFO’en

eller regnskabschefen ud fra en antagelse om, at man i sådan en funktion vil have mere

kontakt med revisionsteamet og således have bedre muligheder for at udtale sig om fordele

og ulemper samt erfaringer, man har gjort sig undervejs. De forespurgte personer har dog

kun været første prioritet, og vi har derfor i de udsendte mails anført, at såfremt

vedkommende ikke havde tid eller lyst til at deltage, ville en alternativ person med involvering

i revisionen og udbudsprocessen også være en hjælp. Det blev ligeledes kommunikeret, at

interviewene kunne foregå enten fysisk eller via telefon- eller skypeforbindelse, afhængig af

respondentens ønske. De fleste interviews er afholdt elektronisk, mens enkelte har været via

fysisk fremmøde.

Senere i processen blev der yderligere rettet henvendelse til Erhvervsstyrelsen med

forespørgsel om interview, for at belyse nogle af de identificerede problemstillinger set fra

deres perspektiv. Kontakten blev etableret via e-mail og selve mødet afholdt via fysisk

fremmøde.

Der blev udarbejdet interviewguides forud for afholdelse af interviews, for på den måde at

skabe nogle overordnede rammer for strukturen og for at sikre, at de rigtige spørgsmål blev

stillet. Interviewguides fremgår af bilag 6, 7, 8 og 9 og varierer afhængigt af, om der tales

med en revisor eller et selskab, og også afhængigt af, hvor det pågældende selskab befinder

sig i rotationsprocessen. De udarbejdede interviewguides er alle bygget op omkring de samme

temaer og undersøgelsesområder, for på den måde at kunne sammenholde respondenternes

svar til en vis grad og for at sikre, at der er tilstrækkelige udtalelser om de respektive emner

til at kunne konkludere noget mere overordnet. Vi har således gjort brug af semistrukturerede

interviews ved indsamling af data til den primære analyse. Den semistrukturerede form gav

deltagerne mulighed for at svare mere frit på de stillede spørgsmål og bidrog ligeledes til, at

der blev skabt en mere flydende og åben dialog om de forskellige emner. Ligeledes gav det

forskerne mulighed for at spørge ind til forhold, som blev bragt op undervejs eller forhold som

forskerne ikke på forhånd havde indsigt i, men som blev kommenteret af den pågældende

deltager. Særligt ved afholdelse af de første interviews endte strukturen og indholdet med at

afhænge meget af respondentens svar, hvorimod forskerne senere i processen var bedre

oplyste og således kunne styre interviewene og disses indhold mere. Derfor er de

interviewguides, som fremgår af bilag 6, 7, 8 og 9 de endelige versioner, som er udbygget og

justeret undervejs i afhandlingens forløb, i takt med, at forskerne har opnået større viden om

emnet. Ulempen ved brug af semistrukturerede interviews er imidlertid, at det kræver en del
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mere arbejde, både i relation til forberedelse og efterbehandling af interviewene, men også

ved afholdelse. For at opnå gode svar er det afgørende, hvilke spørgsmål der bliver stillet, så

man undgår at være for ledende i sine formuleringer, men samtidig får drøftet de ønskede

emner og problemstillinger.

3. Interview

Ved afholdelse af alle interviews – både telefoniske og fysiske – har begge forskere været til

stede. Dette er valgt, fordi den af forskerne, som har haft den indledende kontakt med den

respektive deltager, via enten mail eller telefon, har kunnet sørge for at introducere og styre

interviewets gang, mens den anden forsker har kunnet fokusere på at lytte til svarene og stille

opklarende spørgsmål undervejs. På den måde har der været en umiddelbar rollefordeling

ved alle interviews, med mulighed for at byde ind, efterhånden som man identificerede noget

interessant, uklart eller andet, som krævede uddybning. Derfor har rækkefølgen af de stillede

spørgsmål ikke nødvendigvis været i overensstemmelse med de udarbejdede interviewguides,

men alle emner er forsøgt afdækket, efterhånden som det gav mening i de respektive

dialoger.

Hvert interview blev indledt med en briefing, hvor forskerne kort præsenterede sig selv,

formålet med interviewet, emnet og særligt hvorfor netop dette emne er valgt til nærværende

afhandling. Yderligere blev der lagt vægt på at informere deltagerne om, at man var

interesseret i så ærlige svar som muligt, og at vedkommende og det selskab, denne

repræsenterede, ikke ville blive nævnt i det færdige produkt. Derudover blev der spurgt ind

til, hvorvidt vedkommende havde noget imod, at interviewet blev optaget på lyd, således at

det var muligt for forskerne at foretage endelig transskribering og ikke skulle fokusere på at

notere svar ned undervejs. Interviewene afsluttedes med en kortere debriefing, hvori der blev

spurgt til, hvorvidt vedkommende havde mere at tilføje eller havde nogen spørgsmål.

Derudover blev der takket for vedkommendes tid og bidrag til afhandlingen. Efterfølgende

brugte forskerne 5-10 minutter på kort at reflektere over det afholdte interview – herunder

hvilke synspunkter og holdninger, som var kommet frem og særligt, hvilke nye perspektiver

som blev identificeret, og hvordan disse eventuelt skulle indarbejdes i interviewguiden til brug

for næste interview.

4. Transskription

Alle interviews er efter afholdelse og optagelse blevet transskriberet og således omdannet

fra tale til skrift. Dette er valgt, dels for lettere at kunne anvende citater i analysen og dels

for at sikre, at alle interviews er blevet grundigt gennemgået af forskerne.

Forud for transskriptionsprocessen blev det mellem forskerne diskuteret, hvordan man skulle

foretage transskriptionen og særligt, hvordan der skulle transformeres fra tale- til
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skriftsprog. Der kan være stor forskel på, hvordan en udtalelse opfattes, når den bliver sagt,

kontra når den bliver skrevet ned og læst højt. Vi har været meget opmærksomme herpå og

således valgt at omformulere udtalelser, så de giver mening på skriftsprog og derfor ikke

nødvendigvis er gengivet ord for ord. Dette er valgt for at danne bedre grundlag for analysen

ved at have skarpe og velformulerede citater at anvende, men også fordi, det i denne

afhandling vurderes at være indholdet i det sagte, som er afgørende og ikke den specifikke

ordstilling. Ved transskriptionen er således undladt diverse ord som ”øh” og ”hmm” osv., da

de tilhører tale- men ikke skriftsprog. I tilfælde, hvor interviewdeltageren er startet på én

sætning, men afslutter en anden, er det ligeledes valgt at omskrive for at kunne forstå

sammenhængen.

Fordi alle deltagere ønskede at optræde anonymt, er hverken revisionsfirmaer, PIE-

virksomheder eller interviewdeltager oplyst med navn, men i stedet tildelt numre eller

bogstaver. Revisorer og tilhørende revisionsfirmaer er således omtalt med A, B, C og D, mens

PIE-virksomhederne er omtalt med numre. Oversigt over interviewdeltagere og tilhørende

referencer fremgår af side 5.

I transskriptionerne af samtlige interviews er det valgt ikke at medtage introduktion og

eventuelt afslutning af interviewene. Introduktionen har for alle interviews bestået i en kort

præsentation af forskerne samt formål og grundlag for opgaven, hvilket vurderes ikke at have

relevans for de efterfølgende udtalelser. Derudover er der i introduktionerne ofte anvendt

navne både på deltageren oh virksomheden, som denne repræsenterer, samt

baggrundsviden, som på grund af anonymiteten i opgaven alligevel ville blive sløret, og derfor

ikke er gengivet i de endelige transskriberinger.

Begge forskere har deltaget i transskriptionsprocessen, hvorfor der således kan være mindre

afvigelser mellem den måde, hvorpå transskriptionen er foretaget for de enkelte interviews

og ligeledes hvilken opsætning, som er anvendt. Efter transskriptionen er dog foretaget flere

gennemgange, således at begge forskere har været igennem alle interviews. De forskellige

gennemgange har bestået i:

1. Gennemgang: Transskription

2. Gennemgang: Kategorisering og inddeling i forhold til emner til brug for analysen

3. Gennemgang: Identifikation af yderligere citater samt nærlæsning

4. Gennemgang: Løbende læsning af dele af interviews i forbindelse med udarbejdelse af

analysen

Det skal her bemærkes, at 4. gennemgang er foretaget ad hoc og efterhånden, som det var

nødvendigt at nærlæse dele af interviews igen i forbindelse med udarbejdelsen af analysen.

Nogle interviews eller dele af interviews er således gennemlæst flere gange, såfremt der er



5. Metode

Side|26

tale om sektioner, hvorfra store dele er inddraget som citater, mens andre dele ikke

nødvendigvis er læst igen. Dette på baggrund af første gennemgang, hvor der blev

kategoriseret og opdelt, så det var let at gå tilbage og finde de steder, hvor et specifikt emne

eller problemstilling blev drøftet.

5. Analyse

Som angivet ovenfor er det de transskriberede interviews, som danner grundlag for hele

analysen, og således er den primære datakilde, som anvendes. Netop derfor har fokus også

været på at kontakte selskaber af forskellig størrelse og i forskellige situationer i forhold til

firmarotation, for at få tilstrækkeligt med udtalelser om de respektive emner til at kunne

drage nogle overordnede konklusioner. Transskriberinger er derfor i forbindelse med 2.

gennemgang blevet gennemgået med henblik på at opdele og kategorisere indhold og for at

identificere, hvilke temaer og synspunkter, der går igen. Dette er naturligvis overvejende

styret af de udarbejdede interviewguides og den spørgeramme, som er anvendt, men har

også budt på andre emner og – for forskerne – nye synspunkter og problemstillinger. Disse

temaer har således været styrende for opbygningen af analysen, som fremgår af kapitel 8.

Ved 3. og 4. gennemgang er specifikke citater til de respektive temaer identificeret og siden

indarbejdet i analysen.

6. Verifikation

Verifikation beskæftiger sig med troværdigheden af den viden, man finder frem til og hænger

således sammen med kvalitetskriterierne, som anvendes til at vurdere, om de opnåede

resultater er relevante og brugbare i relation til den valgte problemformulering. Verifikation

omhandler således kvaliteten af undersøgelsens konklusioner i forhold til det benyttede data

og den efterfølgende behandling heraf. Verifikation af de afholdte interviews afdækkes

således af gennemgangen af kvalitetskriterier for den primære analyse. Dette er beskrevet

nedenfor, hvorfor der ikke uddybes yderligere i nærværende afsnit.

7. Rapportering

Rapportering af interviewene fremgår i form af udvalgte citater, der er medtaget i analysen

i kapitel 8. Nogle citater fremgår i citatbokse som enkeltstående udtalelser, mens andre er

sat sammen med flere udtalelser i én citatboks, hvor det har givet mening i forhold til temaet,

eller hvor det er forsøgt at illustrere ligheder eller forskelle mellem de adspurgte

interviewpersoner.
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Kvalitetskriterier

Konstruktivismen og den tilhørende metodologi kaldes af Arbnor & Bjerke for den aktørbaserede

tankegang, hvor viden er individafhængig. I den aktørbaserede tankegang fremhæves særligt

troværdighed og bekræftelse (engelsk: confirmability) som de afgørende kvalitetskriterier (Heldbjerg,

1997, s. 46).

Troværdighed kan kun vurderes af forskerne selv eller andre inden for samme felt (Heldbjerg, 2012, s.

46). På baggrund af den indledende analyse vurderes det, at de udvalgte personer er særligt relevante

til denne afhandling, og troværdigheden af deres udtalelser ses således for værende høje.

Konstruktivismen har netop fokus på, at alle subjektive holdninger repræsenterer en ”virkelighed”, og

der er således ikke noget rigtigt og forkert. Det er imidlertid afgørende, at de adspurgte personer har

relevant viden om emnet, hvilket netop er sikret via den indledende analyse. Det skal dog nævnes, at

deltagerne også afhænger af, hvem der har haft tid og lyst til at bidrage til opgaven, hvorfor forskerne

ikke egenrådigt har kunnet vælge interviewpersonerne, men har været underlagt modpartens ressourcer

og ønsker. Der er dog ikke rettet kontakt til selskaber eller personer, som vurderedes ikke at være

relevante for afhandlingen, hvorfor det ikke menes at påvirke resultaterne i en væsentlig grad.

Bekræftelse betyder at undgå bias og handler om ens forhåndsantagelser og måden, man fortolker data

på (Heldbjerg, 1997, s. 23). Det afgørende er således, hvorvidt de adspurgte deltagere ville ændre svar,

såfremt en anden forsker inden for samme felt foretog interviewet, og om resultaterne af undersøgelsen

i så fald ville være de samme. I denne afhandling er der bevidsthed om, at en anden undersøger formentlig

ville opnå anderledes resultater – eller i hvert fald fortolke anderledes på de modtagne svar – ligesom

interviewdeltagerne må formodes at svare anderledes. Årsagen ligger i det konstruktivistiske paradigme

og særligt i den subjektive epistemologi, der som nævnt medfører, at forskeren og det undersøgte har

gensidig påvirkning på hinanden, da interviewet har form af en dialog. Dog blev der forud for alle

interviews udarbejdet en interviewguide for at sikre, at alle relevante emner og temaer blev berørt og

også for at sikre drøftelsernes relevans i forhold til problemstillingen. Derudover viser analysen nedenfor,

at holdningerne til de forskellige spørgsmål er relativt ens blandt de adspurgte interviewpersoner, hvilket

bidrager til at anskue kvalitetskriteriet for værende opfyldt i en hvis grad.

6. Empirisk grundlag

Dette kapitel har til formål at redegøre for empiri anvendt i afhandlingen. Da afhandlingen i høj grad

baserer sig på afholdte interviews, og teorien på området er begrænset, vil der blive redegjort for, hvilken

empiri der er anvendt, for at opnå en forståelse af reglerne omkring obligatorisk firmarotation.
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6.1. Anvendt empiri

For at kunne analysere på den gældende regulering på området, har det været nødvendigt først at opnå

en forståelse for reglerne. Forståelsen er primært opnået gennem følgende: Grønbogen - Revisionspolitik

- læren af krisen 2010, Summary of responses - opsummering af modtaget høringssvar,

Konsekvensanalysen udarbejdet af EU i 2011 og den endelige forordning nr. 537/2014. Herudover er

der inddraget andres forståelse af forordningen fra “ny revisorlovgivning 2016/2017 - de største

ændringer”, heri særligt det omtalte studie udarbejdet i Italien. Grønbogen og Konsekvensanalysen

oplister problemer, løsninger og den endelige forordnings formål, der i afhandlingens redegørelse vil blive

gennemgået for at opnå en forståelse heraf. Her er revisors uafhængighed et vigtigt element, hvorfor vi

finder det nødvendigt at redegøre herfor. Forståelsen er opnået gennem følgende: Revisorlovens §24-

26, det 8. selskabsdirektivs artikel 22 fra 17. maj 2006, uafhængighedsbekendtgørelsen fra 17. juni

2016 samt tilhørende vejledning fra 24. marts 2019. Til at underbygge forståelsen og indsigten i revisors

uafhængighed er anvendt andres tolkning gennem “Revisor - regulering og rapportering” fra 2017.

Afhandlingens analyse bygger på indsamlet empiri via de afholdte interviews, da studiet beskæftiger sig

med konsekvenserne af den ændrede lovgivning, og teorien på området derfor er begrænset.

Afhandlingens analyse har fokus på at holde disse konsekvenser op mod de tiltænkte formål, for at kunne

konkludere om forordningen lever op til den ønskede effekt, og om der eventuelt er behov for yderligere

regulering. Der er i 2017 udarbejdet et kvantitativt studie af Accountancy Europe1, der forsøger at

analysere forordnings foreløbige påvirkning på EU medlemslandene. Formålet med afhandlingen er via

en kvalitativ tilgang at opnå et mere nuanceret resultat, hvor dele af studiet vil blive forsøgt understøttet,

af de tidligere opnåede resultater fra studiet udarbejdet af Accountancy Europe (Willekens et al., 2019).

6.2. Revisors uafhængighed

Det vil senere blive belyst at EU-forordning blev vedtaget med det formål, at sikre revisors uafhængighed

og styrke tilliden, da denne efter finanskrisen var svækket. For at opnå en forståelse af formålet med

forordningen, findes det derfor nødvendigt først at redegøre for revisors uafhængighed.

Formålet med revisors arbejde er at skabe øget troværdighed og tillid til afgivne erklæringer, hvilket kun

kan sikres ved, at revisor er uafhængig af den person eller virksomhed revisor udtaler sig om (Füchsel et

al. 2017, s. 71). I EU’s 8. selskabsdirektiv fra 2006 er revisors uafhængighed defineret som

”Medlemsstaterne sikrer, at den revisor og/eller det revisionsfirma, der udfører lovpligtig revision, er

uafhængig af den virksomhed, der revideres, og ikke er involveret i dennes beslutningstagen” (EU’s 8.

selskabsdirektiv, 2006, s. 11). Revisorlovens uafhængighedsparagraffer (§§ 24-26) er lagt så tæt op ad

1 Den europæiske revisororganisation har til formål at varetage den europæiske revisorprofessions interesser.
Accountancy Europe består af 51 revisorforeninger mv. i 37 europæiske lande (FSR, 2019b).
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det 8. selskabsdirektivs artikel 22 som muligt (Füchsel et al. 2017, s. 75). Det 8. selskabsdirektivs artikel

22 og revisorlovens §§ 24-26 er begge meget abstrakte og giver ikke en klar fortolkning af

uafhængighedsreglerne. Derfor valgte Erhvervsstyrelsen med 2008-loven, at udstede en

uafhængighedsbekendtgørelse og en dertilhørende vejledning, der skal ses som en rettesnor. Den skal

dermed ikke ses som en facitliste, men skitserer derimod rammerne for revisors uafhængighed.

Lovgivning har således en principbaseret tilgang, hvilket betyder, at lovgivningen ikke beskriver

situationer, hvor revisor ikke må afgive erklæringer, men i stedet beskriver en række trusler mod revisors

uafhængighed.

Af uafhængighedsbekendtgørelsens § 1 fremgår det, at såfremt der måtte være trusler mod revisors

uafhængighed, og disse ikke kan reduceres til et tilfredsstillende niveau, kan revisor ikke påtage sig

opgaven. Af den juridiske vejledning skelnes der mellem, at revisor skal være uafhængig i opfattelse og i

fremtoning, hvilket kan defineres som følgende:

Revisor skal således både være uafhængig i opfattelse, men også set ud fra hvad en velinformeret

tredjemand mener, og begge disse skal være opfyldt før revisor fremstår uafhængig. Derfor skal revisor

være opmærksom på trusler der kan påvirke både opfattelse og fremtoning. Af revisorlovens § 24, stk.

3 fremgår sådanne trusler: ”I tilfælde af trusler mod revisors eller revisionsvirksomhedens uafhængighed,

herunder selvrevision, egeninteresse, partiskhed, nære personlige, herunder familiære, relationer eller

intimidering, skal revisor eller revisionsvirksomheden træffe sikkerhedsforanstaltninger for at mindske

sådanne trusler... ” Særligt truslen omkring nære personlige relationer er interessant i forhold til både

uafhængighed i opfattelse og i fremtoning. Truslen er beskrevet i retningslinjer for revisors etiske adfærd

som ”truslen, at revisor grundet en langvarig eller tæt forbindelse til en klient eller arbejdsgiver er for

velvilligt indstillet over for disses interesser eller over for at acceptere disses arbejder” (IESBA, 2018, s.

41). Her vurderes det, at et langvarigt forhold til en klient eller arbejdsgiver kan være en trussel for

revisors uafhængighed.

Revisors uafhængighed:

Uafhængighed i opfattelse:
“Situationen, hvor det er påviseligt, at revisor ikke er uafhængig”

Uafhængighed i fremtoning:
“Situationen, hvor en velinformeret tredjemand mener, at revisor fremstår som ikke
uafhængig”

(Kilde: Uafhængighedsvejledningen)
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7. Redegørelse for EU-Kommissionens forslag om tvungen
firmarotation

I nærværende afsnit redegøres der for baggrunden for EU-Kommissionens forslag om tvungen

firmarotation og beslutningsprocessen op til forordningen blev vedtaget den 16. april 2014. Det er

væsentligt at forstå den forudgående proces for implementering af obligatorisk firmarotation, for at

kunne belyse problemstillingen og forstå formålet med lovændringen.

7.1. Baggrund for EU-forordningen

I 2010 offentliggjorde EU-Kommissionen Grønbogen ”Revisionspolitik: Læren af krisen”2. Grønbogen fra

2010 skal ses som et resultat finanskrisen og læren heraf. Banker havde under krisen økonomiske

problemer og flere gik konkurs, mens revisorerne kort tid forinden ofte havde afgivet blanke

revisionspåtegninger i regnskaberne. Dette medførte tvivl om, hvorvidt revisor lever op til sin rolle som

offentlighedens tillidsrepræsentant, hvorfor Grønbogen blev offentliggjort med det formål at skabe debat

omkring revisors uafhængighed, og om hvorledes den gældende regulering på området var tilstrækkelig

til at sikre revisors tiltænkte rolle. EU-Kommissionen påpeger, at revision skal bidrage til et mere

retvisende billede af virksomhedens regnskab og ligeledes give sikkerhed for økonomisk stabilitet.

Revisors opgave er at være offentlighedens tillidsrepræsentant, og det er blandt andet gennem revisors

arbejde, at der skabes tillid til markedet. Grønbogen sætter derfor spørgsmålstegn ved, om skærpelse af

revisors uafhængighed kan være med til at genoprette tilliden til markedet, og derved styrke den

finansielle stabilitet (Grønbogen, 2010, s. 3). Her med fokus på selskaber af offentlig interesse (PIE-

virksomheder), da disse har stor betydning for markedet og derudover har mange interessenter og

regnskabsbrugere, som skal kunne træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Grønbogen påpeger, at revisors uafhængighed bør være et centralt element i revisionsmiljøet, og drøfter

mulige faktorer, der kan have påvirkning på revisionen af PIE-virksomhederne. Der belyses blandt andet

følgende problemstillinger:

2 Grønbøger udarbejdes som et diskussionsgrundlag fra EU-Kommissionen, og fungerer som et redskab til at
analysere og udforme fremtidige implementeringer og dermed skabe debat på området, og som senere skal danne
grundlag for en ny forordning (EU-oplysningen).
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Kombinationen af ovenstående problemstillinger medvirker til, at offentligheden ikke kan have

uforbeholden tillid til revisors uafhængighed og dermed kvaliteten af revisionspåtegningen i

regnskaberne.

I Grønbogen står skrevet, at ”Situationer, hvor en virksomhed i årtier har udnævnt den samme

revisionsvirksomhed, forekommer uforenelig med de ønskede standarder for uafhængighed. Selv når

”ledende revisionspartner” roterer regelmæssigt, som krævet i direktivet, kan for tætte bånd fortsat

være en trussel” (Grønbogen, 2010, s. 11). Grønbogen udfordrer, om den allerede gældende option

omkring partnerrotation, var tilstrækkelig til at opretholde revisors uafhængighed, eller om der skulle

implementeres yderligere regulering. Som mulig løsning på ovenstående problemstillinger, foreslås at

indføre obligatorisk firmarotation. Grønbogen lægger op til diskussion om, hvorvidt løbende kontrakter

med revisionsfirmaer bør være tidsbegrænsede, og i så fald, hvor lang den tidsbegrænsede periode bør

være (Grønbogen, 2010). Ydermere pointeres det, at der på revisionen af PIE-virksomhederne er opstået

en høj markedskoncentration. Markedskoncentrationen skyldes, at de store revisionsvirksomheder har

vokset sig endnu større, og at Big Four samlet har markedsandele på 85 % i langt de fleste EU-lande. I

perioden 1989 til 1990 gik markedet i Danmark fra Big Eight til Big Six på grund af fusioner mellem

revisionshusene, og et resultat heraf var efterspørgsel på billigere revisionsydelser (Wivel, Hansen, &

Buhl, 1997, s. 2). Senest er KPMG og EY fusioneret (2014) og Arthur Andersen overtaget af Deloitte,

hvorfor revisionen af de danske PIE-virksomheder i dag er domineret af Big Four: EY, det nye KPMG, PwC

og Deloitte. Markedet menes at være for koncentreret inden for segmentet, og det giver

revisionskunderne for få valgmuligheder, når der skal vælges revisor. Det bliver i Grønbogen set som, at

der er opstået systemisk risiko, og det er med til at skabe frygt for, at det vil give betydningsfulde

forstyrrelser på markedet, hvis én af Big Four skulle gå hen at lukke, og i så fald ville der være et yderst

begrænset antal udbydere tilbage (Grønbogen, 2010).  Revisorerne for de store børsnoterede selskaber

er mere eftertragtede, og deres positive omdømme er med til at tiltrække endnu flere revisionskunder,

som menes at forårsage manglende dynamik i branchen.

EU-Kommissionen overvejede derfor, om tvungen firmarotation og udbud efter en begrænset periode,

udover at have positiv påvirkning på revisors uafhængighed, også kunne bidrage til at imødekomme

Problemstillinger:

1. Fravær af regelmæssige udbud har negativ indvirkning på uafhængigheden og

revisors professionelle skepsis.

2. Markedet er for polariseret på grund af manglende udbud, hvilket bevirker, at

PIE-virksomhederne ofte revideres af et af de fire store revisionshuse.

(Kilde: Konsekvensanalysen, 2011, s. 3)
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udfordringerne omkring markedskoncentration, og således skabe mere dynamik på revisionsmarkedet

(Grønbogen, 2010).

7.1.1. Obligatorisk firmarotation

Obligatorisk firmarotation bliver første gang belyst i 2006, hvor der udarbejdes en undersøgelse

omhandlende virksomhedernes skift af revisor (Grønbogen, 2010). Af de forespurgte virksomheder,

havde over halvdelen angivet, at deres revisor havde arbejdet for dem i mere end 7 år, og 31 % i mere

end 15 år. Her så man også en tendens til, at jo større virksomhed, jo færre revisorskifte, hvilket var med

til at give EU anledning til overvejelserne omkring en tvungen rotationsordning for revisionsfirmaer.

Obligatorisk firmarotation er på dette tidspunkt ikke helt nyt for alle medlemslandene, da det allerede var

indført enkelte steder (Kiertnez & Hoff, 2017, s. 65). Italien var eksempelvis et af de få steder, hvor man

allerede havde indført tvungen firmarotation. Det er også på baggrund af data herfra, der er udført et af

de mest omfattende studier på området (Bocconi, 2005). Obligatorisk firmarotation blev indført i Italien

i 1974, og gjorde sig indledningsvis gældende for børsnoterede virksomheder, men er i de efterfølgende

år udvidet til, også at være gældende for øvrige virksomheder herunder eksempelvis forsikringsselskaber

(Bocconi, 2005). Bocconi studiet undersøger virkningen af tvungen firmarotation på særligt fire

parametre; konkurrencen på markedet, kvalitet, revisionsomkostninger og uafhængighed. Resultatet af

studiet fra Italien viser, et mere koncentreret revisionsmarked efter indførelsen af tvungen firmarotation.

De hidtidige erfaringer med obligatorisk firmarotation viser således, at reglerne ikke øger konkurrencen

og dermed ikke giver de mindre revisionshuse mulighed for at komme ind på markedet. Derimod viser

studierne, at rotationen har øget markedskoncentrationen på det italienske revisionsmarked. Det blev

yderligere fremhævet, at der er en sammenhæng mellem firmarotation og kvalitet, da der går op til tre

år inden revisor, har det nødvendige kendskab til virksomheden (Bocconi, 2005).  Kvaliteten i de første

tre år af en revision er lavere, på grund af den netop manglende kendskab til kunden, vurderet ud fra en

gennemgang af særligt regnskabernes skønsmæssige poster (Kiertnez & Hoff, 2017). Omvendt viser

studierne, at det har en positiv påvirkning på revisors uafhængighed i fremtoning, hvilket betyder, at

obligatorisk firmarotation påvirker omgivelsernes opfattelse af revisors uafhængighed.

7.1.2. Høringssvar og konsekvensanalyse

Efter EU-Kommissionen offentliggjorde Grønbogen, modtog de næsten 700 høringssvar fra forskellige

interessenter, ikke kun i EU, men også fra blandt andet USA (Summary of responses, 2011, side 4).

Nedenfor ses hvordan de modtagne høringssvar var fordelt på de forskellige interessenter.

Figur 6 viser, at størstedelen af respondenterne har tilknytning til revisorbranchen og udgør 59 %, mens

regnskabsaflægger udgør 21 % af respondenterne.
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Figur 6: Fordeling af høringssvar på de forskellige interessenter

Kilde: Summary of responses, 2011, side 4

De fleste respondenter anerkender Grønbogen og dens relevans, set i lyset af finanskrisen, som på

daværende tidspunkt stadig havde stor effekt på økonomien i mange EU-lande. Dog møder forslaget

omkring obligatorisk firmarotation en del kritik fra de fleste af interessenterne. Nedenfor er der

udarbejdet en tabel, der opsummerer interessenternes høringssvar angående tvungen firmarotation.

Tabel 4: Opsummering af interessenternes høringssvar angående tvungen rotation

Interessenter Høringssvar

Faglige organisationer og foreninger,
der er knyttet til erhvervet Generelt afvisende overfor forslaget.

Big Four
Modsætter sig forslaget og påpeger, at der er
lavet undersøgelser, der påviser, at dette har en
negativ påvirkning   på kvaliteten.

Mellemstore revisionsfirmaer Er ikke for tvungen rotation, da de påpeger, at det vil
øge omkostningerne.

Investorer
Blandede syn på tvungen rotation. Nogle var for
tvungen udbud, uden nødvendigvis at stille krav om at
skulle skifte, hvor andre var imod.

Offentlige myndigheder

Mange støttede ikke op om forslaget. Enkelte var for
forslaget, og andre så muligheder i en tvungen
firmarotation på samme tid som den nuværende
partner rotation.

Akademikere
Der er en generel opbakning omkring rotation. De
foreslår overlapning af ny og gammel revisor, så viden
derved ikke går tabt.

Regnskabsaflæggere Generelt afvisende overfor forslaget.

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Summary of responses (2011)
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Af ovenstående tabel fremgår det, at kun akademikerne og enkelte af de øvrige respondenter er for

forslaget omkring firmarotation. Her nævnes blandt andet konsekvenser som øgede omkostninger og

negativ påvirkning på kvaliteten. Den manglende opbakning led under, at det med studiet fra Italien ikke

var muligt at påvise, at tvungen firmarotation ville have positiv påvirkning på de drøftede

problemstillinger omkring kvalitet og markedskoncentration.

De mange høringssvar omkring tvungen firmarotation, dens påvirkning på revisors uafhængighed,

kvalitet og markedskoncentrationen, er medtaget i en konsekvensanalyse udarbejdet i 20113. I

konsekvensanalysen anerkendes det, at der er behov for passende regulering på området, og at der bør

indføres en strammere ramme og mere krævende regulering for revisionen af PIE-virksomheder. Det

overordnede tilsigtede formål med konsekvensanalysen og fremtidig regulering lyder: ”At bidrage til

velfungerende finansielle og ikke-finansielle markeder ved at styrke revisionserhvervets markedsrolle for

at give relevante økonomiske aktører og markedet mere pålidelige, gennemsigtige og relevante

oplysninger til en rimelig pris om rigtigheden af virksomheders regnskaber” (Konsekvensanalysen, 2011,

s. 4).

Med udgangspunkt i formålet er der udarbejdet specifikke mål, mulige løsningsforslag og yderligere er

eventuelle konsekvenser heraf belyst. Ud fra opgavens problemformulering er to af de fem opstillede mål

særligt relevante, det gælder mål nr. 2, der går på at “styrke revisors og revisionsfirmaers

uafhængighed og professionelle skepsis i udførelsen af lovpligtig revision for virksomheder af

interesse for offentligheden”, hvor obligatorisk firmarotation ses som en løsningsmodel, der vil reducere

og afbøde risikoen for interessekonflikter. Yderligere gælder det mål nr. 3, der går på at ”forbedre

markedsvilkårene for revision af virksomheder af interesse for offentligheden for at styrke

revisionskvaliteten”, her ses obligatorisk firmarotation som en løsningsmodel, der vil gøre det lettere for

PIE-virksomhederne at skifte revisionsfirma (Konsekvensanalysen, 2011, s. 6). Disse to mål har begge til

fælles, at obligatorisk firmarotation nævnes som et muligt løsningsforslag. Ved at indføre obligatorisk

firmarotation nævnes blandt andet fordele som bedre kvalitet og øget professionel skepsis som følge af

nye, friske øjne, samt en positiv påvirkning på markedskoncentrationen og en eventuel reduktion af

revisionshonoraret, som følge af flere udbydere i den øvre del af markedet. Der nævnes dog også

ulemper, såsom øgede omkostninger for både revisor og regnskabsaflægger, dog uden at kunne give et

præcist overslag, samt problemer i forbindelse med bevaring af specialisering (Konsekvensanalysen,

2011).

For at skildre hvad den nye forordning udsprang af, og hvordan EU-Kommissionen kom frem til det

endelige forslag, har vi nedenfor udarbejdet en figur, der viser en opsummering af baggrunden for

implementeringen af obligatorisk firmarotation, samt formålet og eventuelle konsekvenser.

3 En sådan konsekvensanalyse har til formål at undersøge, om der er behov for et EU-tiltag og i så fald
konsekvenserne af de mulige løsningsforslag, hvorefter disse informationer inddrages i beslutningsprocessen (EU-
oplysningen)
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Figur 7: Baggrund for EU-forordningen og vejen til det endelige forslag

Finanskrisen:
· Banker og selskaber blev ramt af store tab og nogle gik konkurs
· Blanke revisionspåtegninger i samme periode

Grønbogen:
· Tillid til det finansielle marked samt revisor var forringet
· Overvejelser omkring reguleringen på området – særligt med fokus på

uafhængighed
· PIE- revisioner drøftes, for derved at finde frem til problemstillinger
· Høringsspørgsmål stilles til interessenterne angående tvungen rotation og

markedskoncentration

Høringssvar:
· Ca. 700 høringssvar modtages fra interessenter, ikke kun fra EU
· Bred enighed blandt interessenterne omkring tvungen rotation, og der vises

næsten ingen opbakning omkring forslaget
· Ser ikke tvungen rotation som en mulig løsning på problemet omkring

markedskoncentration

Konsekvensanalysen:
· Skitserer mulige løsningsforslag, mål og mulige konsekvenser
· Formål: styrke revisors uafhængighed
· Løsningsforslag: tvungen firmarotation

Fordele:
· Øget tillid til revisor
· Revision af bedre kvalitet
· Sundere marked med mindre koncentration
· Lavere revisionshonorar, som følge af flere spillere på markedet.

Ulemper:
· Øgede omkostninger for revisor og regnskabsaflægger
· Kendskab og viden om kunderne går tabt

EU-forordningen:
· Har til formål at styrke revisors uafhængighed
· Tvungen rotation hvert 10. år, men mulighed for genvalg yderligere 10

år.  Revisionen skal dog i udbud efter den første periode.

Kilde: Egen tilvirkning

Som det fremgår ovenfor blev tvungen firmarotation indført med den nye forordning, for at skabe tillid

til det finansielle marked, ud fra den overbevisning, at dette kunne gøres ved at sikre revisors

uafhængighed. Vi vil nedenfor i afsnit 7.2. kort lave en gennemgang af de gældende regler omkring

obligatorisk firmarotation, som blev indført med EU-forordningen, og hvilken betydning dette overordnet

får for de danske PIE-virksomheder.
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7.2. EU-forordning nr. 537/2014 af 16. april 2014
På trods af ar flertallet i de modtagne høringssvar, viste stor modstand mod obligatorisk firmarotation,

blev det en del af EU-Kommissionens forordning, da det fremgik som løsningsforslag til mange af de

fremsatte mål. Det skulle blandt andet bidrage til at hindre familiære forhold mellem revisor og

revisionskunde og dermed styrke uafhængigheden. Det blev derfor vedtaget, at et revisionsfirma kun må

varetage revisionsopgaven for en bestemt revideret virksomhed i en begrænset periode (Europa-

Parlamentets og Rådets forordning, nr. 537/2014, side 5). Da der er tale om en forordning, har den

direkte virkning i alle EU-lande, uden at den skal yderligere implementeres i national lovgivning, da

forordninger ”er almengyldige, bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i alle landene i Den

Europæiske Union” (EU-oplysningen).

Forordningen trådte dermed i kraft den 15. juni 2014 med gyldighed i medlemslandene den 17. juni

2016, da der gjaldt en implementeringsperiode på to år. De vedtagne regler omkring firmarotation findes

i forordningens artikel 17. Af stk. 1 fremgår følgende:

Den begrænsede tidsperiode lyder på ti år, men til trods for, at forordningen umiddelbart er gældende i

alle medlemslandene, er der givet mulighed for optioner, som via national lov, kan strammes eller lempes.

Af stk. 2 gives der mulighed for, at en tidsperiode kan lyde på mindre end ti år. Yderligere gives der

mulighed for at forlænge tidsperioden yderligere med ti år, og mens joint audit har mulighed for at

forlænge med 14 år, hvis en udbudsprocedure med henblik på lovpligtig revision gennemføres (artikel

17, stk. 4 a og b). Efter afslutning af den maksimale tidsperiode gælder det, at revisor eller revisionsfirma

ikke må udføre lovpligtig revision af virksomheden i en efterfølgende periode på fire år (artikel 17, stk.

3). I rapporten offentliggjort af Accountancy Europe i april 2019 ses det, at det er meget forskelligt,

hvordan de 27 medlemslande har valgt at gøre brug af optionerne (Willekens et al., 2019). Dansk

lovgivning har valgt, at den begrænsede tidsperiode skal lyde på ti år. Der er dog valgt at gøre brug af de

lempede optioner, således at der er mulighed for forlængelse på yderligere ti år, hvis en udbudsrunde er

gennemført, eller 14 år, hvis generalforsamlingen efter udløbet af den tidsbegrænsede periode på ti år,

vælger yderligere mindst én revisor til at udføre revisionen (Kiertzner og Hoff, 2017, s. 65). De

oprindelige regler om obligatorisk partnerrotation efter syv år er bibeholdt i forordningen og gør sig

Artikel 17, stk. 1:

”Virksomheden af interesse for offentligheden udpeger en revisor eller et revisionsfirma

til en indledende opgave af mindst et års varighed. Opgaven kan forlænges. Hverken en

bestemt revisors eller et bestemt revisionsfirmas indledende opgave eller denne opgave

i kombination med eventuelt forlængede opgaver må overstige en maksimal varighed af

ti år”
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derfor fortsat gældende. Af artikel 17, stk. 7 fremgår det, at den ledende revisionspartner skal ophøre

med at deltage i revisionen efter syv år, og må derefter ikke udføre lovpligtig revision af virksomheden i

efterfølgende tre år.

Dernæst bestemmes det, hvornår den tidsbegrænsede periode løber fr. Jf. artikel 17, stk. 8 ”... beregnes

revisionsopgavens varighed fra det første regnskabsår, der er omfattet af det revisionsopgavebrev, hvor

revisoren eller revisionsfirmaet første gang blev udnævnt til at udføre på hinanden følgende lovpligtige

revisioner af samme virksomhed af interesse for offentligheden”. Perioden på ti år, følger altså ikke

kalenderåret, men skal derimod forstås som ti regnskabsår.

Forordningen var gældende for medlemslandene den 17. juni 2016, men blev indført med

overgangsbestemmelser for, hvornår rotationsreglerne gælder engagementer, som er i gang på

ikrafttrædelsesdatoen. Overgangsbestemmelserne fremgår af forordningens artikel 41, og er skitseret

nedenfor i figur 8

Figur 8: Overgangsbestemmelserne for igangværende revisionsengagementer

Første regnskabsår Antal regnskabsår Overgangsperiode Deadline for valg eller genvalg

Før 17. juni 1994
20 år eller mere ved

ikrafttrædelse
6 år 17. juni 2020

17. juni 1994 – 16. juni
2003

11-20 år 9 år 17. juni 2023

17. juni 2003 – 16. juni
2006

8-10 år Ingen 17. juni 2016. Mulighed for genvalg

17. juni 2006 eller senere Op til 7 år Op til 10 år + 10 år. Mulighed for genvalg

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Koktvedgaard (2016)

Ovenfor ses det, at rotationsreglerne rammer mange PIE-virksomheder senest i 2020 og 2023, hvorfor

man allerede nu er begyndt at se de første eksempler på firmarotation, som følge af den ændrede

lovgivning.

EU forordningen nr. 537/2014 er gældende for virksomheder af interesse for offentligheden, og PIE-

definitionen fremgår uændret som i 8. direktiv, jf. Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/56/EU

af 16. april 2014. Da forordningen var på plads, var der stor uenighed omkring, hvorvidt den dengang

gældende danske PIE-definitionen skulle tilpasses, så den lå tættere op ad de omkringliggende lande. Den

primære grund til, at man ønskede definitionen ændret var, at man mente, at danske virksomheder ville

blive stillet dårligere konkurrencemæssigt, fordi de ville blive pålagt ekstra omkostninger i forbindelse

med tvungen firmarotation, som fra EU’s side ikke var tiltænkt at skulle ramme dem. De der var imod

ændringen, stillede spørgsmål ved, hvorfor de store familie- og fondsejede selskaber skulle slippe

udenom, set i forhold til, at to store skandaler som OW Bunker og IT Factory dermed kunne gentage sig,
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da de ikke ville blive pålagt krav om hyppigere revisorskifte og et loft over, hvilke andre opgaver revisor

må udføre. Da der var tegn på, at obligatorisk firmarotation medførte øgede omkostninger, valgte

Danmark – med opbakning fra FSR – at fjerne de hidtidige danske udvidelser af PIE-definitionen i

revisorloven (RL), for ikke at påføre virksomhederne unødvendige omkostninger (Kiertzner og Hoff,

2017, s. 25). Dermed var der ikke længere en særlig dansk udvidelse, hvorfor de tidligere særligt danske

kategorier ikke længere var omfattet. Ændringen af PIE-definition medførte dengang et fald i antallet af

Danske PIE-virksomheder fra ca. 850 til ca. 390 (Füchsel et al. 2017, s. 24).

Nedenfor fremgår henholdsvis den gamle og den nye PIE definition:

Som det ses ovenfor udgår kommuner og kommunale fællesskaber, øvrige virksomheder der er underlagt

Finanstilsynet og store virksomheder, der ikke er børsnoteret, og defineres derfor ikke længere som PIE-

virksomheder. Den danske PIE-definition ligger således tættere op ad EU’s definition.

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

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

2) statslige aktieselskaber,

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

4) virksomheder, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, bortset fra
     virksomheder, der er omfattet af lov om forsikringsformidling, og
     virksomheder, der er omfattet af kapitel 20 a (investeringsrådgivere) i lov om
     finansiel virksomhed, og

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

a) En medarbejderstab på 2.500 personer,
b) en balancesum på 5 mia. kr. eller
c) en nettoomsætning på 5 mia. kr.

Ny PIE-definition jf. RL § 1a, stk. 1, nr. 3:

3) Virksomheder af interesse for offentligheden:

a) Virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre
     værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for
     Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med
     på det finansielle område, og

b) finansielle virksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra a, b og e, i lov om
     finansiel virksomhed.
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Med den nye forordning kom også nye krav til virksomhedernes revisionsudvalg. Kravene til

revisionsudvalgene fremgår af EU-forordningen og i RL § 31. Det var ikke tidligere et krav, men med de

nye regler gælder det, at alle PIE-virksomhederne skal etablere et revisionsudvalg, jf. RL § 31, stk.1.

Deres overordnede formål og opgaver fremgår nedenfor:

Som det fremgår ovenfor, er det RU’s opgave at overvåge den lovpligtige revision og sikre kvalitet, ved

at tage hensyn til seneste kvalitetskontrol (nr. 4). Yderligere skal de kontrollere og overvåge revisors

uafhængighed i overensstemmelse med RL uafhængigheds bestemmelser og EU-forordningen (nr. 5). EU

forsøger herved at sikre kvalitet og uafhængighed ved at styrke revisionsudvalgenes rolle og skærpe

fokus herpå. Med den nye lovgivning blev der derfor indført tilsyn med revisionsudvalgene for at sikre, at

ovenstående opgaver bliver varetaget, jf. RL § 32, stk. 3. Vi vil senere i opgavens analyse komme

nærmere ind på betydningen af revisionsudvalgene og deres opmærksomhed omkring revisors

uafhængighed og kvaliteten af den udførte revision.

RL § 31, stk. 3:

Revisionsudvalgets opgaver skal i det mindste bestå af følgende:

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

2) at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen og fremsætte henstillinger eller
     forslag til at sikre integriteten,

3) at overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem, eventuelle interne
     revision og risikostyringssystemer fungerer effektivt med hensyn til
     regnskabsaflæggelsen i virksomheden, uden at krænke dens uafhængighed,

4) at overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet mv., idet der tages
     hensyn til resultatet af seneste kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden,

5) at kontrollere og overvåge revisors uafhængighed i overensstemmelse med §§
     24-24 c samt artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
     537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af
     interesse for offentligheden og godkende revisors levering af andre ydelser
     end revision, jf. artikel 5 i denne forordning, og

6) at være ansvarlig for proceduren for udvælgelse og indstilling af revisor til
     valg i overensstemmelse med artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets
     forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision

af virksomheder af interesse for offentligheden, jf. dog stk. 4.
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8. Analyse
Med udgangspunkt i foregående kapitel og dets redegørelse af EU-forordningen og dennes regler omkring

obligatorisk firmarotation for danske PIE-virksomheder, den nye definition af PIE-virksomheder i Danmark

samt revisionsudvalgenes yderligere ansvarsområder, vil der i dette kapitel foretages en analyse af disse

faktorers betydning for henholdsvis revisor og revisionskunde samt reglernes forventede indvirkning på

den fremtidige markedssituation på det danske revisionsmarked. Analysen baserer sig på udtalelser fra

både repræsentanter for danske PIE-virksomheder samt revisorer fra Big Four og suppleres derudover

med udtalelser fra Erhvervsstyrelsen, der ligeledes er afholdt interview med. Det skal i denne

sammenhæng bemærkes, at EU-forordningen blot har været gældende siden 2016, hvorfor det endnu er

på et tidligt stadie, at denne undersøgelse finder sted. Resultaterne i denne analyse afspejler således kun

de foreløbige konsekvenser for revisor og revisionskunde og giver på baggrund heraf et forsigtigt bud på,

hvordan de umiddelbart identificerede tendenser forventes at påvirke den fremtidige markedssituation.

Som nævnt i metodeafsnittet anvender dette studie det konstruktivistiske paradigme, hvorfor alle

interviewdeltageres holdninger og meninger anses som værende sande. På baggrund af disse mange og

forskellige udtalelser forsøges det at analysere, hvilke generelle holdninger, som går igen for dermed at

kunne drage nogle overordnede konklusioner om reglernes påvirkning på de involverede parter. Det skal

dog nævnes, at på trods af en tilgang om, at alle svar har samme gyldighed, vil holdninger, som ikke deles

af flere interviewpersoner, ikke nødvendigvis blive inddraget, såfremt det vurderes, at de vil forstyrre

billedet mere end at nuancere det.

Forinden afholdelse af interviews er der udarbejdet interviewguides og forberedt spørgsmål til de

forskellige typer af deltagere. Interviewguides er udarbejdet på baggrund af det redegørende kapitel for

blandt andet at sikre afdækning af nogle af de forhold, som i forbindelse med forordningens diskussion

og implementering blev drøftet og fremhævet som henholdsvis for og imod. På den måde er der i

interviewene spurgt ind til nogle af disse forhold og vedkommendes syn derpå, ligesom der også er stillet

opklarende spørgsmål eller spurgt yderligere ind til emner, som respondenten selv bragte på banen.

Derfor er der efter afholdelse og transskribering af interviews foretaget gennemlæsning for at

identificere, hvilke emner eller temaer, som går igen. Disse emner og temaer er efterfølgende blevet til

overordnede kategorier, der agerer skelet for den følgende analyse og har således været afgørende i

forhold til dennes opbygning og indhold. Kategorierne vil nedenfor blive drøftet enkeltvis, for på den

måde at analysere, hvilke konsekvenser firmarotation har for både revisor og revisionskunde og derefter

diskutere, hvordan konsekvenserne forventes at påvirke markedssituationen i fremtiden. Der inddrages

således løbende citater fra bilag 10 til 28, som indeholder transskriberingerne af de afholdte interviews.

Citaterne fremtræder hovedsageligt i citatbokse, indeholdende enten ét eller flere citater, afhængig af

disses kontekst. Som supplement til udtalelser fra revisorer og revisionskunder inddrages ligeledes citater

fra interview med Erhvervsstyrelsen, med henblik på at inkludere deres syn på tvungen firmarotation og

nuancere analysens konklusioner. Da vores interview begrænser sig til danske PIE-virksomheder, har vi



8. Analyse

Side|41

valgt at inddrage resultater fra studiet, foretaget af Accountancy Europe. Studiet undersøger, hvordan

reglerne omkring obligatorisk firmarotation har påvirket hver af EU-medlemslandene, på baggrund af

data fra 2017. Studiet indsamler data fra alle EU-landene, og på baggrund heraf skitseres nogle generelle

tendenser. Resultaterne fra Accountancy Europe inddrages i vores analyse til at underbygge de

tendenser, vi foreløbigt ser i Danmark.

8.1. Den generelle holdning til firmarotation
Udtalelserne, som denne analyse baserer sig på, stammer fra interviewpersoner, der repræsenterer

meget forskellige PIE-virksomheder, hvad angår størrelse, kompleksitet og branche. På trods af dette er

der dog én ting, som går igen hos de fleste; før implementeringen af obligatorisk firmarotation, har mange

danske PIE-virksomheder haft den samme revisor i mere end 15 år. Det viser studier tilbage fra 2006

(Grønbogen, 2010). Vi har i forbindelse med denne analyse udarbejdet en opdateret oversigt, der viser,

hvor længe de danske PIE-virksomheder i 2016 hver især havde haft deres respektive revisorer, jf. figur

9:

Figur 9: PIE-Virksomheder og periode med respektive revisor i 2016

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af bilag 1

Det fremgår af oversigten, at 51 % af de danske PIE-virksomheder har haft samme revisor i mere end ti

år. Det er altså kendetegnet ved mange af de danske, børsnoterede selskaber, at der historisk har været

begrænset udskiftning af revisor, og at der således har været tilsvarende få udbudsrunder. Da alle disse

selskaber nu er - eller har været - nødsaget til at sende revisionen i udbud og vælge ny revisor, er der ved

afholdelse af interviews spurgt ind til, hvorvidt det pågældende selskab havde overvejet at skifte revisor,

hvis ikke de nye rotationsregler var blevet indført. I de fleste tilfælde er der tale om et klart “nej”. Nogle

svarer, at de slet ikke ville have overvejet det, mens andre forklarer, at man i hvert fald ikke ville have

sendt i udbud lige nu, da sådan en proces skal harmonere med selskabets aktiviteter og øvrige strategiske
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planer. En af deltagerne har følgende svar til spørgsmålet om, hvorvidt man havde overvejet at sende

revisionen i udbud frivilligt:

Denne CFO vurderer altså ikke, at de positive konsekvenser af et revisorskifte vil modsvare de negative,

hvorfor man i dette selskabs tilfælde, ikke ville have overvejet et skift, hvis ikke reglerne foreskrev det.

En anden respondent lægger i stedet vægt på en tilfredshed med forhenværende revisor som årsag til, at

der ikke havde været drøftelser om eller incitament til at skifte dem ud, jf. citatboks 2:

Kun tre ud af 12 selskaber svarede, at man med sikkerhed ville have sendt revisionen i udbud, eller at det

seneste revisorskifte var foretaget på eget initiativ. To af disse fremhæver et “pristjek” som årsag til, at

man ville overveje et skifte, mens den tredje henviser til revisors indstilling og den service, der tilbydes,

jf. citatboks 3:

Ovenstående citat viser en oplevelse af, at revisionsteams kan føle sig for “sikre” i deres position, og at

kunderne derfor kan stå med en følelse af, at de ikke gør sig umage eller i hvert fald ikke leverer samme

serviceniveau, som det var tilfældet i de første år af samarbejdet.

Citatboks 1:

"Næppe (…) under henseende til bøvlet ved at gøre det, kontra forventningen til, hvad

det vil skabe af værdi, så er det ikke noget, vi umiddelbart ville kaste os ud i af egen fri

vilje. ”
Kilde: CFO-1

Citatboks 2:

"Nej det havde vi nok ikke. Jeg var vældigt tilfreds med vores tidligere revisor, og synes,

at de gjorde et udmærket stykke arbejde, så det var ikke kommet på tale."
Kilde: CFO-6

Citatboks 3:

“Jeg tror nogle gange, det kan være godt med frisk luft. Jeg ved ikke, om vi havde

skiftet revisor, men vi havde i hvert fald gået i udbud. Ja, vi havde nok også skiftet, det

er svært at sige. Jeg tror, det er godt med luftforandring (...) der er sikkert nogle

revisionshuse eller revisionsteam, der altid kan oppe sig i forhold til at være på og

serviceminded, at agere som om, det er første år hvert år. Så er der andre, som måske

luller sig selv lidt i søvn. ”
Kilde: VP-Finance-1
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På baggrund af dette kan det altså konkluderes, at man næppe havde oplevet mange revisionsudbud og

-skift i den nærmeste fremtid, såfremt lovgivningen på dette område ikke var blevet ændret. Samtidig

medfører statistikken over antal år med den samme revisor, at der i fremtiden vil opstå betydeligt flere

udbud, end det har været tilfældet historisk, og at netop udbudsprocessen formentlig bliver en

førstegangsoplevelse for mange selskaber, da der ikke tidligere har været krav herom.

8.1.1. Revisors uafhængighed

Som nævnt i redegørelsen (afsnit 7.1.) skulle den nye revisorlov fra 2016 særligt imødekomme to

problemstillinger; dels at styrke revisors og revisionsfirmaers uafhængighed og dels at forbedre

markedsvilkårene for revision af PIE-virksomheder. Derfor er der ved afholdelse af interviews med både

revisorer og revisionskunder spurgt ind til netop disse to forhold og hvorvidt respondenterne hver især

mener, at der var behov for regulering på området.

Uafhængighed er en helt grundlæggende forudsætning for revisors arbejde og kvaliteten af den revision,

som udføres. Som tidligere nævnt blev der med de nye rotationsregler også indført øgede

ansvarsområder for revisionsudvalgene, herunder at kontrollere og overvåge revisors uafhængighed.

Derfor er der ved afholdelse af interviews med revisionsudvalgsformænd spurgt ind til netop revisors

uafhængighed, og hvordan de mener, at reglerne har en indflydelse herpå. Én af de adspurgte svarede

følgende:

Revisionsudvalgsformanden omtaler her revisionen som en kontrolfunktion og mener derfor, at et

revisorskifte bidrager til, at relationen mellem selskab og revisor ikke bliver for tæt og dermed kan risikere

at kompromittere uafhængigheden. En af de øvrige revisionsudvalgsformænd forholder sig ligeledes til

revisors uafhængighed, men synes i denne sammenhæng ikke, at firmarotation har en indflydelse herpå,

da man hvert år tager stilling til revisors uafhængighed. Ifølge denne respondent har der således ikke

været behov for at indføre tvungen firmarotation, jf. citatboks 5:

Citatboks 4:

"Jeg synes faktisk, det er sundt, fordi det jo forhindrer, at samarbejdet bliver for tæt.

Revisionen har jo en meget vigtig kontrolfunktion, (…) jeg synes, det tjener et godt

formål at lave det skifte."
Kilde: RU-formand-3
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Der er altså umiddelbart forskel på holdningen om, hvorvidt der har eksisteret et behov for skærpelse af

revisors uafhængighed blandt de to ovenstående revisionsudvalgsformænd, hvilket også kan være afledt

af størrelsen på de selskaber, de hver især repræsenterer. RU-formand-3 repræsenterer et C25 selskab,

mens RU-formand-2 er tilknyttet et selskab fra Mid Cap segmentet, hvilket kan antages, at have en

indvirkning på de drøftelser, man gør sig i udvalgene og dermed ens holdning til emnet. Derudover er der

forskel på, hvor mange øvrige PIE-virksomheder, de to ovennævnte RU-formænd yderligere er tilknyttet,

hvilket muligvis også har en betydning i denne sammenhæng. Og netop forskellen på størrelsen og

dermed kompleksiteten af danske PIE-virksomheder, bliver af én af de adspurgte fremhævet som et

problem i forhold til de skærpede rotationsregler. Vedkommende er CFO i et af de Small Cap selskaber,

der har deltaget i undersøgelsen, og mener ikke, at uafhængighed er et issue for forretningen:

CFO-3 mener tilsyneladende, at der med fordel kunne være implementeret differentierede regler for de

danske børsnoterede selskaber, når det kommer til firmarotation, fordi størrelsen af de danske PIE-

virksomheder spænder bredt. Tidligere i afhandlingen blev det forklaret, hvordan ændringerne i

revisorloven ikke kun medførte skærpede krav til rotation, men også indeholdt en ny definition på PIE-

virksomheder, som reducerede antallet af disse typer selskaber med mere end 50 % i forhold til tidligere.

Alligevel mener ovennævnte CFO, at reglerne rammer for bredt, og at der på det danske marked er for

stor spredning på selskaberne i forhold til at være underlagt samme regelsæt på dette område.

Blandt revisorerne er der umiddelbart også forskellige opfattelser af, hvorvidt firmarotation har en positiv

indvirkning på revisors uafhængighed, og om man forinden reglernes implementering så et behov for

regulering på dette område. Revisor-A udtaler i den sammenhæng:

Citatboks 5:

”Vi tager jo stilling til revisors uafhængighed hver gang vi får en revisionsprotokol, så det

er ikke et kæmpe issue. Overhovedet ikke. ”
Kilde: RU-formand-2

Citatboks 6:

“Det er det ikke for os. Jeg kan godt forstå, at C20-virksomheder eller andet skal drive

det på den måde, men jeg synes det er at skyde gråspurve med kanoner, at man også i

de mindre børsnoterede selskaber kører under samme regler. ”
Kilde: CFO-3
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Det fremgår, at denne revisor ikke nødvendigvis ser en påvirkning af revisors uafhængighed, men at et

revisorskifte - alt andet lige - vil betyde, at man får set på regnskabet med nye øjne, og derfor er nødsaget

til at forholde sig til det hele på ny. I interviewet taler vedkommende i den sammenhæng videre omkring

kvalitet og siger, at der endnu ikke er empirisk bevis for, at rotation øger regnskabernes kvalitet, hvorfor

Revisor-A betvivler reglernes effekt. Som det fremgår af bilag 24, taler vedkommende generelt meget

om kvalitet i svaret på spørgsmålet om uafhængighed, og anskuer tydeligvis disse to emner som værende

tæt forbundet, og sætter nærmest lighedstegn mellem dem.

Revisor-C er på samme måde heller ikke overbevist om, at firmarotation har betydelig indvirkning på

uafhængigheden, og udtaler følgende:

Her fremhæver Revisor-C to ting. Først nævnes det, at der allerede eksisterer partnerrotationsregler,

som betyder, at underskrivende revisorer på PIE-virksomheder maksimalt kan sidde syv år, inden de skal

rotere af. Derudover sætter vedkommende spørgsmålstegn ved tidsbegrænsningen i de nye regler i

forhold til, at samme revisionsfirma i realiteten kan blive siddende i 20 år. Det kan tolkes, som at

vedkommende giver udtryk for, at reglerne dermed er ligegyldige og ikke har nogen effekt, og at de i en

eller anden grad er overflødige, når der i forvejen er begrænsninger på partnerniveau. Samme holdning

kommer delvist til udtryk hos Revisor-B, som også nævner, at der ikke behøves at tilføjes flere regler, jf.

citatboks 9:

Citatboks 7:

“Jeg ved ikke, om det styrker uafhængigheden. Det styrker det, at man får genbesøgt,

hvordan man aflægger sit regnskab fra A til Z, når man skifter revisor. ”
Kilde: Revisor-A

Citatboks 8:

“Vi har jo også det med tvungen partnerrotation, så jeg synes ikke, at det påvirker

revisors uafhængighed sådan synderligt. Og selvom der med de nye regler kommer et

skifte, kan det samme revisionshus jo blive siddende i 20 år. Så min personlige holdning

er, at det ikke gør meget på uafhængigheden. ”
Kilde: Revisor-C
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Revisor-B udtrykker her, at den nuværende ledelseskonstellation i de danske PIE-virksomheder i sig selv

er med til at sikre revisors uafhængighed, da der er flere ledelsesorganer, der holder øje med hinanden

og hver især også har et ansvar for, at revisionen er uafhængig. Vedkommende siger således, at de nye

regler ikke umiddelbart passer på det danske system, og at der tillige kan have været en falsk forestilling

om vilkårene i branchen, som kan have bidraget til en overbevisning om et behov for yderligere lovgivning

på området. Derudover siger vedkommende, at man i forbindelse med reglernes implementering har

fremstillet markedsforholdene misvisende og givet udtryk for, at revisorerne har haft

forhandlingsstyrken, og at man derfor har følt det nødvendigt at indføre regulering på området, hvilket -

ifølge ovenstående udtalelse - er en negligering af selskabernes kompetencer i forhold til at sikre et

uafhængigt samarbejde med revisor. Og netop ledelsesorganernes kompetencer fremhæves også af den

sidste revisor, som værende én af grundene til, at denne respondent heller ikke mener, at

rotationsreglerne var en nødvendighed. Dette fremgår af citatboks 10:

Citatboks 9:

“Det vil de jo gøre. Men jeg vil sige, at der ikke behøver at være flere regelsæt nu. Det

tror jeg også er noget belært af udlandet, det med, at direktion og bestyrelse på en

måde er ét. Men i Danmark, hvor vi har det her two-tier system, med både direktion,

en ledergruppe, en bestyrelse og med audit komite osv. Nogle gange kan man godt

læse de her regler som om, at det er et tag selv-bord for revisorerne. Vi kunne bare

vælge og vrage, og derfor blev man nødt til - fra lovgivers side - at lægge nogle

restriktioner. Men med den her type kunder oplever jeg, at der er kompetente folk på

alle niveauer. ”
Kilde: Revisor-B

Citatboks 10:

“Til at starte med synes jeg, det var noget mærkeligt noget, fordi vi har så mange

foranstaltninger i firmaerne, der skal sikre uafhængighed. På PIE virksomheder, som vi

taler om, er der typisk to partnere - det er den ene dimension. Den anden dimension er

de her syv års partnerrotationsregler, som sådan set er der i forvejen. Og helt tilbage

da man indførte det, blev der lavet nogle analyser af, hvor mange direktører, som

sidder i syv år. Det betyder også, revisor er nødt til at være uafhængig i sit virke, og

det vil sige, hele rationalet for rotationen, er jeg sådan set uenig i.”
Kilde: Revisor-D
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Revisor-D fremhæver, at uafhængigheden ikke er et issue, da der både eksisterer begrænsninger for,

hvor længe den samme partner kan være underskrivende revisor på en PIE-kunde, og samtidig

forekommer løbende udskiftning på direktionsposterne i de fleste selskaber. Der er i denne afhandling

ikke foretaget en undersøgelse af, hvorvidt denne del af udsagnet er korrekt, da citatet blot anvendes til

at vise den adspurgte revisors holdning.

Konklusionen af denne udtalelse og de øvrige citater fra revisorerne er dog, at der umiddelbart ikke - fra

deres perspektiv - har eksisteret et behov for at skærpe revisors uafhængighed, da der i forvejen

eksisterer forskellige foranstaltninger, som allerede adresserer dette, herunder partnerrotation samt

ledelsesstrukturen i danske PIE-virksomheder, bestående af både direktion, bestyrelse, revisionsudvalg

mv., som også bidrager til at sikre revisors uafhængighed.

8.1.2. Friske øjne på revisionen

Med udgangspunkt i spørgsmålet om, hvorvidt man ville have overvejet et revisorskifte af egen fri vilje

samt den forholdsvis udbredte holdning om, at firmarotation ikke bidrager til at styrke revisors

uafhængighed, er det nærliggende at forestille sig, at der generelt hersker en negativ stemning omkring

obligatorisk firmarotation blandt selskaber og revisorer. Derfor er der i de afholdte interviews spurgt ind

til, hvad respondenten oplever som henholdsvis fordele og ulemper ved tvungen firmarotation, og

hvordan vedkommende forholder sig dertil. Som det fremgår af transskriberingerne blev forskellige

eksempler nævnt i den sammenhæng, men særligt to forhold blev fremhævet igen og igen. På den positive

side nævner flere af respondenterne “friske øjne” som en klar fordel ved firmarotation, mens den mest

udbredte ulempe er, at det er en tung proces at skifte revisor. At så mange af deltagerne fremhæver

fordele ved firmarotation virker umiddelbart paradoksalt i relation til, at flere af dem samtidig svarede,

at man ikke ville have overvejet et revisorskifte, hvis ikke de nye regler var blevet implementeret. En

forklaring herpå kan være, at det på nuværende tidspunkt er nogle år siden, at reglerne blev vedtaget,

og at de fleste - både selskaber og revisorer - således har haft noget tid til at vænne sig til tanken. Dette

kommer blandt andet til udtryk hos Revisor-B, der udtaler følgende:

Vedkommende giver altså udtryk for, at reglerne ikke længere er til diskussion, men i stedet et vilkår man

som revisionshus og revisor må agere efter og indarbejde i sine taktiske og planlægningsmæssige

overvejelser. For selskaberne er det derfor nærliggende at forestille sig, at samme tankegang eksisterer;

Citatboks 11:

“Tingene er jo på den måde blevet mere komplicerede i dag, men det er jo et spørgsmål

om, at sådan er det nu, og det skal vi planlægge os ud af. ”
Kilde: Revisor-B
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hvorfor flere af interviewpersonerne bidrager med positive tanker omkring firmarotation, og altså især

“friske øjne”, som nævnt ovenfor.

Betydningen heraf virker umiddelbart indlysende og som noget, de fleste kan erklære sig enige i, hvorfor

det let opfattes som en objektiv sandhed, at friske øjne har positiv indflydelse i denne sammenhæng. Med

udgangspunkt i det konstruktivistiske paradigme er det dog ikke givet, at alle respondenter, som

anvender netop dette udtryk, har samme opfattelse af, hvad der menes med friske øjne, og hvad det har

af betydning i firmarotations øjemed. Derfor blev der i flere af tilfældene spurgt ind til, hvordan

interviewdeltageren mente, at “friske øjne” ville påvirke revisionen, og hvad det ville betyde for det

selskab, som vedkommende repræsenterer. Nogle af disse svar er sammenfattet nedenfor i citatboks 12:

Det fremgår, at CFO-1 har en forventning om, at et nyt revisionsteam vil kunne sætte fokus på nogle

områder eller problemstillinger, som ikke tidligere har været drøftet, mens chefen for intern revision

nærmere giver udtryk for, at nogle af de eksisterende forestillinger og processer kan blive udfordret. Det

samme gør sig gældende for CFO-6, der fremhæver, at samspillet mellem virksomhedens viden og

revisors erfaring fra lignende selskaber kan skabe værdi i form af forbedringer og således udvikle de

eksisterende måder at gøre tingene på.

Andre af selskaberne taler ligeledes om fordelen ved friske øjne, men henviser i den sammenhæng til, at

et revisorskifte fremmer tilliden til regnskabet, jf. citatboks 13:

Citatboks 12:

"Fordelen ved, at der er friske øjne, der kigger på det er, at de engang imellem kan

spotte noget, som alle andre har taget for givet, fordi de har kigget i rigtig lang tid."
Kilde: CFO-1

“Nu kommer jeg jo fra ekstern revision, så jeg havde i bund og grund en holdning

om, at det kan give mening at skifte revisor en gang imellem. Man bliver låst fast i

nogle forestillinger om, hvordan tingene er, og det med at komme som ny og vaske

tavlen ren, giver mening. Det synes jeg allerede, man oplevede lidt med

partnerskifte, med de nye øjne, så den fik man på personniveau. ”
Kilde: IR-Chef-1

"Hvis der kommer nogle nye mennesker med andre erfaringer og en anden tilgang

til tingene, vil de måske finde nogle måder at gøre det på, som kan være en

forbedring, ved at kombinere den erfaring de selv har, med den, der er lejret i den

måde, vi gør tingene på nu. ”
Kilde: CFO-6
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I dette tilfælde fokuserer CFO’en mere på, hvordan samfundet anskuer forholdet mellem selskabet og

revisor, og dermed hvordan firmarotation kan styrke tilliden til revisor og således også tilliden til

selskabets regnskaber. Med andre ord taler vedkommende om revisors uafhængighed og siger i dette

citat, at et revisorskifte er med til at styrke uafhængigheden, da det fra tredjemands perspektiv vil syne

af et mere uafhængigt forhold, når ikke den samme revisor eller det samme revisionshus har været valgt

i for mange år i træk. Dette fremhæves og uddybes ligeledes af CFO-2, der derudover tilføjer, at det også

for revisor kan være svært pludselig at sætte spørgsmålstegn ved noget, man tidligere har accepteret

eller fremhæve problemstillinger, der ikke før har været drøftet. Dette fremgår af citatboks 14:

Vedkommende taler her om både de facto uafhængighed og oplevet uafhængighed, og udtrykker, at

friske øjne på den måde kan styrke uafhængigheden set fra samfundets perspektiv, også selvom der reelt

ikke eksisterer et uafhængighedsproblem.

At en ny revisor og et nyt revisionsteam kan bidrage positivt til kvaliteten af revisionen og selskabernes

regnskaber er en holdning, som også er udbredt blandt de adspurgte revisorer. I citatboks 15 nedenfor

er således sammenfattet nogle af deres kommentarer herom:

Citatboks 13:

"Der er både fordele og ulemper, men samlet set har jeg forståelse for det, set fra en

samfundsmæssig betragtning. Det kan være med til at øge tilliden til revisionen og

dermed vores regnskaber. Det sikrer, at der kommer friske øjne på en gang imellem. ”
Kilde: CFO-4

Citatboks 14:

“Set fra samfundet som helhed synes jeg, at det er et problem, at en virksomhed har

den samme revisor i 70 år. Tingene bliver for indspist og revisor er med til at

acceptere nogle ting – det kan være, at det er i den spæde start, og så vokser tingene

sig større og større, og så er det svært pludselig at sige, at man ikke vil være med til

det mere. Så revisor kan komme til at sætte sig selv i en position, hvor det er svært at

sige stop, fordi man tidligere har accepteret noget. Der er jo de facto uafhængighed,

og så er der oplevet uafhængighed, og hvis samfundet oplever, at man er afhængig –

selvom man ikke er det – så er det et problem. ”
Kilde: CFO-2
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Det fremgår, at det er mange af de samme argumenter, som gør sig gældende hos revisorerne, som hos

selskaberne. Revisor-B fremhæver således, at det for kunden kan være en fordel at få en ny revisor, som

kan sætte spørgsmålstegn ved nogle ting, så kunden kan blive bekræftet i, at man gør det på den rigtige

måde, eller alternativt justere, hvis der vurderes at være et behov herfor. Vedkommende fremlægger

således samme pointe som CFO-2 i citatboks 14 ovenfor, nemlig at man kan risikere tidligere at have

valgt at behandle noget på en given måde, hvortil der senere opstår behov for en revurdering, hvilket

muligvis er sværere for den revisor, der selv har accepteret det i sin tid, end for en udefrakommende,

som kigger på det for første gang. Revisor-D fremhæver også en ny revisors fordel i, at kunne stille sig

kritisk over for kundens valg, da man ikke har historikken og dermed kan tillade sig at dykke ned i det hele

og udfordre forskellige problemstillinger. Revisor-A er enig heri, og udtaler følgende:

Det er dog en relativt beskeden begejstring, Revisor-A udtrykker og fremhæver i øvrigt flere af de

ulemper, vedkommende oplever ved firmarotation, jf. citatboks 17:

Citatboks 15:

“At få nye øjne på engang imellem er sundt til lige at genopfriske, hvorfor det nu lige

var, at vi konkluderede sådan for fire år siden (...) det er sundt nok - både fra kundens

og også fra vores side. ”
Kilde: Revisor-B

“Der kan det være et frisk pust kan komme ind og sige: “det der er ikke, hvor det skal

være. ”
Kilde: Revisor-D

Citatboks 16:

“Det med, at det selvfølgelig er godt at få nye øjne på sagen, efter et givent antal år, det

kan jeg have stor sympati med.”
Kilde: Revisor-A

Citatboks 17:

“Men omvendt, de første år efter et skifte indeholder nogle risici i forhold til den

revision, der udføres. Det er bare svært at komme ind til kernen af der, hvor ledelsen kan

pille ved tingene. ”
Kilde: Revisor-A



8. Analyse

Side|51

Der opleves altså både positive og negative ting ved firmarotation, hvor Revisor-A her nævner, at det

tager tid at sætte sig ind i et selskab og opnå tilstrækkelig forståelse omkring de komplekse dele af

forretningen. Denne ulempe er umiddelbart mest udbredt blandt revisorerne, da flere af selskaberne giver

udtryk for, at man forventer, at en ny revisor er inde i tingene allerede efter første regnskabsår. Denne

forventningskløft vil blive diskuteret senere i opgaven, som en af de udfordringer, parterne står overfor.

Først vil fokus i stedet rettes mod den ulempe, som ovenfor fremgik som værende den mest udbredte

blandt de adspurgte respondenter; nemlig at et revisorskifte er en omkostningstung proces at gennemgå.

8.1.3. Delkonklusion: Den generelle holdning til firmarotation

Mange PIE-virksomheder har indtil implementeringen af obligatorisk firmarotation haft den samme

revisor i mere end 15 år og kun få af de adspurgte selskaber fortæller, at de selv ville have overvejet at

sende revisionen i udbud, såfremt reglerne ikke var blevet indført. Alt andet lige betyder det, at vi i

fremtiden vil se langt flere revisionsudbud og revisorskift blandt PIE-virksomhederne, end oplevet hidtil,

og holdningerne hertil er blandede. Revisorerne mener overvejende, at reglerne omkring partnerrotation

i forvejen var nok til at sikre revisors uafhængighed og at den løbende udskiftning på direktionsgangene

i de danske virksomheder ligeledes betyder, at risikoen for et ikke-uafhængigt forhold til revisor er

begrænset.

Men selvom revisorerne og flere af selskaberne ikke mener, at der nødvendigvis var behov for regulering

omkring firmarotation, ser begge parter det nu som en kendsgerning og noget man derfor er nødsaget til

at forholde sig til. De fremhæver således, at der umiddelbart er fordele ved rotation i form af “friske øjne”

på revisionen, som ikke på samme måde var tilfældet ved rotation af den ledende revisionspartner. De

mener, at et sæt nye øjne kan bidrage til at sætte spørgsmålstegn ved eksisterende procedurer og måder

at gøre tingene på og at et nyt revisionsteam vil kunne tillade sig at drøfte forskellige problemstillinger

på ny med kunden, for at kunne opnå en tilstrækkelig forståelse af virksomheden.

8.2. Omkostningstung udbuds- og onboardingproces
For at analysere, hvilke konsekvenser og hvilken betydning obligatorisk firmarotation har for selskaberne,

vil vi se på nogle af de elementer, som spiller ind og påvirker selskaberne, når de skal vælge ny revisor.

Noget af det første de støder på er selve udbudsprocessen og det at udarbejde udbudsmaterialet. Som

det også nævnes ovenfor har mange selskaber haft den samme revisor i over 10 år, hvorfor det for de

fleste selskaber må formodes, at være første gang de står overfor at skulle sende revisionen i udbud. Vi

har spurgt de virksomheder, der står overfor et udbud, om de føler, at de har de nødvendige ressourcer

til at kunne håndtere en sådan proces. Her kommer det til udtryk, at det at skulle planlægge et udbud ses
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som en stor og ressourcekrævende opgave uagtet størrelsen på selskabet og interviewdeltagerens stilling

i virksomheden, jf. citatboks 18:

Nogle af selskaberne nævner, at de har spurgt afgående revisor til råds omkring indhold og udformning

af udbudsmaterialet, og at det dermed er en fordel, at afgående revisor i mange tilfælde ikke kan

genvælges. Grunden til, at det af mange opleves som en krævende proces skyldes, at det er tidskrævende

og vil involvere en række personer - både i forbindelse med udarbejdelsen af selve udbudsmaterialet, men

også i den efterfølgende dialog med de forskellige revisionshuse. Flere virksomheder nævner, at de under

processen afholder op til flere møder med de indbudte revisionshuse, inden de kommer med et endeligt

forslag til bestyrelsen om, hvem der skal indstilles på generalforsamlingen. Yderligere nævnes det, at

udbudsprocessen er en svær størrelse, da der er behov for en revisor, som forstår forretningen. Dette

kommer til udtryk, jf. CFO-3:

Citatboks 18:

"For det første er der udbudsprocessen. Det er jo et add on, som jeg skal ud og

håndtere. Det er ikke helt simpelt, hvis det skal gøres ordentligt. Det er en øvelse,

som man typisk ikke har den store erfaring i at tilrettelægge. Man risikerer endda

at skulle have nogen til at hjælpe sig med det og skal så bruge forholdsvis meget

energi på det. Man skal lave de beskrivelser, der gør, at der er et seriøst grundlag

at gøre det på. ”
Kilde: CFO-1

“Jeg vidste jo heller ikke noget, inden vi startede. Det vi gjorde var – qua, at vi

ikke vidste noget om det, og at min chef heller ikke havde prøvet det – at vi fik

meget hjælp af afgående revisor. ”
Kilde: Regnskabschef-1

“... det er svært at finde ud af, hvordan man skal gribe det an. ”
Kilde: CFO-3

“Det at tilrettelægge er en stor opgave. ”
Kilde: RU-formand-2

“Det var tungt at komme selve udbudsprocessen igennem, når der skal laves

materiale og holdes møder osv., så det var forholdsvist omstændigt. ”
Kilde: CFO-6
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Det er medvirkende til, at selskaberne ønsker at træffe deres beslutning om valg af revisor på et oplyst

grundlag, og derfor bruger meget tid på, at få udarbejdet udbudsmateriale og afholde møder.

Enkelte selskaber giver dog udtryk for, at de ikke ser udbudsprocessen som være krævende. En CFO i et

af de øvrige selskaber har været igennem en udbudsproces før og udtaler, at en sådan proces er

forholdsvis nem at gennemgå (CFO-2). I den forbindelse udtaler flere af de adspurgte, at man nu har et

setup, man kan anvende, næste gang man skal igennem det, og at de til den tid vil vide, hvordan de skal

gribe det an (CFO-6).

Et andet selskab giver udtryk for, at processen - forsimplet - består i at finde ud af, hvilke revisionshuse,

der skal inviteres, og at det, i kraft af de relativt få spillere på markedet, ikke vurderes at være en

krævende proces (RU-formand-1). I den sammenhæng nævnes det yderligere, at det egentlig er

revisorerne, som har det store arbejde med at skrue tilbuddet sammen til selskaberne, når det er

besluttet, hvem der skal med i udbuddet og ikke i samme grad er en belastning for virksomhederne selv,

som blot skal vælge, hvem de ønsker at indgå et fremtidigt samarbejde med.

Ser man på udbudsprocessen fra revisors side, er der da også enighed om, at udbuddene kræver mange

ressourcer, jf. citatboks 20:

Revisorerne giver udtryk for, at der naturligt er forskel i kompleksiteten af selskaberne, og at der er

forskel på, hvor meget kunderne gør ud af deres udbudsmateriale, og dermed også hvor meget tid

revisorerne skal bruge efterfølgende på at udarbejde deres respektive tilbud. Grundet overgangsreglerne

i forbindelse med implementering af obligatorisk firmarotation, er mange danske PIE-virksomheder

Citatboks 19:

“Det er en svær størrelse, fordi - for mig at se - bygger revisionsydelse rigtig meget på

relation og forståelse (...) der er områder, hvor vi som virksomhed – særligt med

reglerne inden for IFRS – har behov for en, der forstår vores forretning. ”
Kilde: CFO-3

Citatboks 20:

“Det er meget tidskrævende at sætte sig ind i selskaberne og komme med et

gennemarbejdet tilbud, hvor der er tænkt over prissætning og andre ting. Så det

kræver mange ressourcer. ”
Kilde: Revisor-A

“Det er meget, meget rigtigt, og det er en stor udfordring for branchen, fordi

omkostningerne i forbindelse med et tilbud kan være meget betydelige. ”
Kilde: Revisor-D
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tvunget til at skifte revisor efter henholdsvis 2020 og 2023, hvorfor der vil blive betydeligt flere udbud

end hidtil, i disse to “store” udbudsår. Det betyder samtidig, at revisorerne kan se frem til en tid, hvor der

skal udarbejdes flere tilbud end tidligere, og at flere eksisterende og potentielle kunder vil være i spil på

samme tid. Når der spørges ind til, hvordan revisionshusene ser på forholdet mellem de mange udbud og

det forventede afkast, er det meget tydeligt, at det på nuværende tidspunkt er svært for dem at vurdere,

om de mange investerede ressourcer kan opvejes af efterfølgende indtjening. Revisionshusene har derfor

øget fokus på at blive bedre og deraf også være mere effektive, hvilket særligt fremgår af følgende

citater:

I ovenstående udtalelser kommer det til udtryk, at udbudsprocessen for begge parter i langt de fleste

tilfælde er ressourcekrævende. Begge parter anerkender også, at det er omkostningstungt i begge lejre

og ikke kun for en selv. Revisorerne skal byde på flere forskellige opgaver, hvorimod selskaberne kun skal

udarbejde materiale én gang. Omvendt skal selskaberne holde møder med tre-fire forskellige

revisionshuse og sætte sig ind i, hvad de hver især kan bidrage med, og hvad de respektive tilbud

indeholder. Derudover fremhæves det, at alt det omkring at skulle skifte revisor, starter lang tid før selve

udbudsprocessen kører: “... når vi gerne vil drikke kaffe med direktøren otte måneder før, vil de andre

sikkert også gerne” (Revisor-D). Der ses derfor foreløbigt en tendens til, at begge parter bruger mange

ressourcer på udbudsprocessen, og at der ikke umiddelbart er nogen indikationer på, at den ene part er

mere bebyrdet end den anden.

En anden ting, som også blev diskuteret inden reglerne trådte i kraft, var selve onboardingprocessen, og

hvor mange omkostninger der var forbundet hermed. Vi har spurgt selskaberne, hvad de forventer at

skulle bruge af ressourcer i forbindelse med at onboarde ny revisor, jf. citatboks 22:

Citatboks 21:

“Det er jo en disciplin i sig selv, så det skal vi blive bedre til, når der er flere kunder,

som skifter rundt. Historisk har markedet været meget mere sat, og det var relativt

sjældent, at en PIE skiftede. Sådan er det ikke længere, så det bliver vi også bedre til. ”
Kilde: Revisor-A

“Jeg håber da klart, at man herinde kan finde en eller anden formel for det, så man

egentlig skal bruge mindre tid på udbuddene. Også så det kommer til at stå mere på

mål med det forventede udbytte. ”
Kilde: Revisor-C
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Ovenstående udtalelser kommer fra både Small Cap, Mid Cap, og et stort fondsejet selskab, der

omsætningsmæssigt og ud fra kompleksitet kan sammenlignes med et Large Cap selskab. Det fremgår,

at der er en klar forventning om, at onboardingprocessen bliver ressourcekrævende for selskaberne

uagtet størrelse. Selskaberne nævner, at særligt det, at sætte revisor ind i, hvordan de administrerer

deres forretning og håndterer deres processer, tager lang tid, og at der derfor er en hvis tidshorisont i

forhold til, hvornår man har en revisor, der forstår den forretning, de driver, jf. citatboks 23:

Citatboks 22:

“Jeg tror, de synes, at det er besværligt. Det giver en masse ekstraarbejde, og de

skal sætte en masse nye ind i tingene, det er jeg overbevist om. ”
Kilde: RU-formand-2

“Dem, der sidder nede i accounting, synes ikke det er sjovt at skifte revisor. ”
Kilde: CFO-7

“Vores måde at gøre tingene på, starter langt tilbage på skalaen igen. Det kræver en

enorm ressourceindsats fra vores folk. Vi kommer til at skulle bruge rigtig mange

ressourcer i forbindelse med sådan et skifte. Vi skal lære den nye revisor at kende, og

vi skal vise ham vores systemer, og vi skal gøre ham tryg ved det. Vi skal forklare det

hele en gang til."
Kilde: RU-formand-1

Citatboks 23:

“Nu starter vi forfra igen med nogle, som ikke har forstået, hvad det går ud på (...) det

gør, at der dukker misforståelser op. ”
Kilde: CFO-1

“Det er jo hele det tillidsforhold, der er opbygget med den nuværende revisor, som

derudover også kender alle vores processer og procedurer, og vores måde at gøre

tingene på. ”
Kilde: RU-formand-1
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Udtalelserne stemmer overens med det, som også indledningsvist var forventningerne fra EU’s side,

nemlig at obligatorisk firmarotation ville pålægge virksomhederne øgede omkostninger. Spørger man

nogle af de virksomheder, der allerede har været igennem et revisorskifte, og dermed er på den anden

side af onboardingprocessen, er der dog flere, som har en anden oplevelse. Dette fremgår særligt af

citatboks 24:

Ovenstående viser en tendens til, at forventningerne ikke stemmer overens med de erfaringer,

ovenstående interviewdeltagere har gjort sig. Også i dette tilfælde er selskaber af forskellig størrelse

repræsenteret i citaterne, hvorfor tendensen umiddelbart ikke lader til kun at være gældende for mindre

komplekse virksomheder. Forventningen hos virksomhederne om at skulle bruge mange ressourcer, kan

skyldes, at det for mange af dem, er første gang, de sender revisionen i udbud og dermed også første

gang de står over for et revisorskifte og således ikke har brugbare erfaringer i relation til at sætte ny

revisor ind i virksomhedens processer og forretningsgange. Samtidig er der en usikkerhed omkring

måden, hvorpå tiltrædende revisor vil gribe opgaven an, og det bekymrer selskaberne, at den tillid, som

over årene blev opbygget med fratrædende revisor, ikke længere eksisterer. Alle disse faktorer er

medvirkende til en grundlæggende bekymring om, hvordan processen vil forløbe, hvilket fremgår af

citatboks 25:

Citatboks 24:

“Ja, det er klart. Du skal lige onboarde. Gammel revisor rider bare på tidligere års

arbejdspapirer og ved, hvad der foregår. Så det er klart, at vi har brugt mere tid, men

ikke sådan, at det har hængt mit team ud af halsen, det fornemmer jeg ikke. ”

Kilde: Regnskabschef-1

“Nej vi holdte måske nogle ekstra møder. Det er jo den samme proces, man kører

mange steder. ”

Kilde: CFO-5
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CFO-6 bekræfter via ovenstående udtalelser, at der typisk vil være en skepsis omkring skift af revisor,

fordi man ikke ved, hvor omfattende processen vil være, hvad det kræver af virksomheden selv og

hvordan det nye samarbejde vil komme til at fungere. Vedkommende fortæller dog, at hele processen

omkring revisorskiftet viste sig at være meget positiv, og at onboarding af ny revisor ikke krævede stor

involvering fra virksomhedens side, da de to revisionshuse sørgede for en god overdragelse. Det fremgår,

at der naturligt blev brugt flere ressourcer, end hvis man havde haft mulighed for at beholde den

eksisterende revisor, men at det var mindre end forventet.

På samme måde som for selskaberne, var der fra EU’s side en forventning om, at det også for revisorerne

ville være en omkostningstung og stor opgave, at skulle onboardes som ny revisor på en PIE-virksomhed.

Denne holdning går igen hos de adspurgte revisorer, jf. citatboks 26:

Citatboks 25:

Linette: Hvordan har den overordnede oplevelse med det været, og det at skifte

revisor?

CFO-6: Det har været fuldstændig sømløst. Vores nuværende revisor og nye

revisor etablerede et samarbejde om overdragelsen, og der har ikke været nogle

problemer. Nu har jeg glemt, at vi har skiftet revisor, det kører fuldstændig, som

det kørte før.

Sissel: Var det også den forventning, du havde inden, at det skulle være

gnidningsfrit?

CFO-6: Nej, det var det ikke. Det er et spørgsmål om, hvordan man tilgår tingene,

og det var selvfølgelig også noget af det, som blev drøftet i

prioriteringsprocessen. Der var jeg bekymret for, at de nye revisorer ikke vil have

den samme tillid, og vi dermed ville komme i en situation, hvor vi skulle bruge

meget mere tid.

Sissel: Ressourcemæssigt har det ikke krævet noget ekstra af jer, at få det nye

revisionsteam ombord?

CFO-6: Selvfølgelig har det kostet noget, men det har været beskedent. Det har

været en meget fornuftig overdragelse.
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Revisorerne giver udtryk for, at det tager lang tid at lære virksomheden at kende, og at det dermed

kræver en stor indsats af hele teamet at opnå tilstrækkeligt kendskab til selskabets processer og de

forskellige problemstillinger, der måtte være. Men selvom det tidligere blev fastlagt, at

udbudsprocessen er lige byrdefuld for de to involverede parter, udtrykker CFO-2 at “jeg synes, at

processen var meget fin, men klart det meste arbejde ligger hos revisor og i mindre grad hos kunden –

især det første år”. Det hænger også sammen med, at virksomhederne har en forventning om, at

revisorerne står for at håndtere selve onboardingprocessen, og at planen herfor bør være inkluderet i

tilbudsmaterialet, jf. citatboks 27:

Denne forventning er sandsynligvis forårsaget af den usikkerhed og bekymring, som det ovenfor blev

pointeret, at selskaberne oplever forud for revisorskiftet. Hvis de ikke føler sig forberedte på opgaven er

det lettere at bede andre om at tage ansvaret, og de fleste respondenter nævner også, at der i alle

modtagne tilbud var en plan for onboarding. En af revisionsudvalgsformændene udtaler endda, at en

manglende plan for onboarding formentlig ville have trukket ned i forhold til at blive valgt som ny revisor,

jf. citatboks 28:

Citatboks 26:

“Når man kender de store virksomheder og ved, hvad det kræver at revidere dem,

ved man, at det år, man skifter – og årene efter – er man lidt bagefter som revisor,

fordi det er så stor og kompleks en forretning, og det tager lang tid at sætte sig ind i

alle de problemstillinger, der er i en virksomhed. ”
Kilde: Revisor-A

“Det er meget dyrt at onboarde sådan en PIE-kunde. Hvis vi antager, at det er en stor

virksomhed med internationale aktiviteter og datterselskaber, er det enormt dyrt i tid

og ressourcer. ”
Kilde: Revisor-A

“Det tager da noget tid, og også at lære organisationen at kende, (...) det betyder

også, at der på de store selskaber skal lægges en kæmpe indsats fra hele teamet. ”
Kilde: Revisor-D

Citatboks 27:

“Så forestiller jeg mig egentlig, at det er de bydende revisionsselskaber, der selv gør sig

nogle tanker om, hvordan de vil gribe opgaven an, og dermed som de typisk vil inkludere

i det tilbud, de giver. ”
Kilde: CFO-6
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8.2.1 Delkonklusion: Omkostningstung udbuds- og onboardingproces

Øgede omkostninger blev nævnt som en af de negative konsekvenser ved obligatorisk firmarotation, men

det var svært at estimere præcis hvor stor en omkostning det egentlig ville medføre for de involverede

parter. Dog mente EU, at både selskaberne og revisionshusene kunne absorbere disse. Ovenstående

analyse viser imidlertid, at selskaberne - efter at have været igennem et udbud og en onboarding - ser

tilbage på processen som mindre ressourcekrævende end antaget inden opstart, og at det således er

lettere at komme igennem end forventet.

For revisorerne ses det, at de lige nu står over for flere udbud end tidligere, men at de med tiden forventer

at kunne være mere effektive i processen i takt med, at de får udarbejdet flere tilbud og dermed ikke skal

bruge de samme ressourcer som tidligere, hvor det ikke blev gjort nær så ofte. Processen omkring at

skulle udarbejde et tilbud, kan derfor på sigt blive mindre omkostningstung.

Det vurderes derimod, at det samme ikke gør sig gældende for onboardingprocessen, da virksomhedernes

forretningsmæssige og systemmæssige setup er meget forskellige. Revisor kan anvende et

standardiseret forslag til, hvordan processen skal forløbe, men når selve onboardingprocessen starter,

vil det være ressourcekrævende at forstå den enkelte virksomhed og dennes setup.

Ud fra udtalelserne i ovenstående afsnit vurderes det derfor, at et revisorskifte umiddelbart er mere

omkostningstungt for revisor end for revisionskunde. Omfanget af anvendte ressourcer vil dog afhænge

af kompleksiteten af den pågældende kunde, hvorfor forholdet i nogle situationer vil være mere ligeligt

fordelt.

8.3. Viden og kendskab til PIE-virksomhederne går tabt
Det blev i foregående afsnit klarlagt, at revisionskunderne anser det som revisors eget ansvar at levere

en plan for onboardingprocessen, som sikrer, at de hurtigt opnår tilstrækkelig viden, og at de får det

nødvendige kendskab til kunden. Det var en af bekymringerne, som indledningsvist blev præsenteret i

Grønbogen, at der som følge af rotation går viden tabt (Grønbogen, 2010). Revisorerne påpeger, at noget

historik går tabt, fordi man normalt ikke ville skifte hele teamet samtidig, men i stedet gøre det hen over

en længere periode. Virksomhederne giver dog ikke udtryk for, at de har store bekymringer herom. De

Citatboks 28:

“Jeg vil sige, at hvis nogen af dem ikke havde haft en plan for onboarding, havde det

gjort en forskel. ”
Kilde: RU-formand-3



8. Analyse

Side|60

anerkender, at der går viden tabt, når gammel revisor fratræder, men at det ikke er værre end som så,

jf. citatboks 29:

Det fremgår af ovenstående udtalelser, at der generelt er enighed om, at det kræver en ekstra indsats,

når ny revisor og det tilhørende revisionsteam skal sætte sig ind i tingene, da det tager tid at opnå

forståelse for forretningen, men at det ikke er en uoverkommelig opgave. VP-finance-1 fremhæver

dokumentation som én af årsagerne til, at tabt viden ikke bliver et problem, foruden det, at det

pågældende selskab selv udarbejder sit regnskab, og at revisor derfor ikke er involveret i den del. Vi har

i forlængelse heraf, spurgt selskaberne og revisorerne, hvornår de forventer, at tiltrædende revisor har

tilstrækkelig viden og kendskab til virksomhedernes forretningsgange og processer. Svarene fra de

deltagende PIE-virksomheder fremgår af følgende udtalelser, jf. citatboks 30:

Citatboks 29:

“Jo, selvfølgelig. Der sidder et partnerteam, som har siddet der i mange år, og så

kommer der nogle, som starter fra scratch. Så selvfølgelig går der noget tabt. ”
Kilde: Regnskabschef-1

“Der kan være nogle steder, når man har revideret i mange år, og er kommet det

samme sted, så er der nogle ting, som er usagte, men alle ved det. Jeg tror bare,

det bliver mindre, end det tidligere var. For ti år siden, kan det godt være, revisor

ikke dokumenterede sit arbejde lige så godt, som det bliver gjort i dag. Vi har ikke

revisorerne til at lave vores regnskab, så jeg tror ikke, det er et problem, der er

viden, som går tabt. ”
Kilde: VP-finance-1

"Det at skifte revisor er selvfølgelig forbundet med besvær, fordi man har oplært

et team, man har oplært datterselskabsrevisorer hele vejen rundt, der er

relationer, som er bygget op, og de har lært virksomheden at kende. Så det at

skifte – og alle virksomheder i koncernen på samme tid – giver selvfølgelig et

skvulp. Men det er ikke noget, der er værre, end at det er til at håndtere."
Kilde: CFO-2

“Jeg er ikke nervøs for det, men selvfølgelig opmærksom. ”
Kilde: RU-Formand-2
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Som det ses ovenfor, forventer selskaberne, at revisor har tilstrækkeligt kendskab til den forretning de

driver, allerede efter ét år, hvilket understøtter deres holdning om, at tabt viden i forbindelse med

revisorskifte kun er en begrænset risikofaktor. Når en ny revisor er valgt på generalforsamlingen, går der

ofte kun cirka et år, før de skal underskrive virksomhedens regnskaber for første gang, hvorfor det fra

selskabernes side kan være en selvfølge, at revisor på dette tidspunkt har forstået forretningsgange,

problemstillinger og hvor der kan være risiko for væsentlige fejl. Der er dog klar enighed blandt

revisorerne om, at det tager mellem to og tre år at forstå virksomheden tilstrækkeligt til at kunne se, hvor

ledelsen har mulighed for at skrue på tingene og således udfordre de områder. Dette fremgår af

nedenstående udtalelser fra flere af revisorerne:

Citatboks 30:

"Det skulle de gerne have i løbet af et år. Når det første regnskab aflægges med den

nye revisor, så er det min forventning, som bestyrelsesmedlem og chef for audit

committee."
Kilde: RU-Formand-3

“Nej, jeg tror egentlig, at de er på plads nu. Det er andet år, de kigger på

forretningsgange, så det er nok mere det, som foregår til bestyrelsesmøder osv. Du

har jo noget historik, så der er noget, der skal catches up på, men i forhold til at

lave revisionen, tror jeg, at de er rimelig up to speed. ”
Kilde: Regnskabschef-1

"Jeg tror ikke, vi taler år. Jeg vil umiddelbart tro, at man er helt på plads inden for

det første år."
Kilde: RU-Formand-1

"Det er klart, at mængden af spørgsmål er størst i år et, men ny revisor skal også

være fuldt inde i det efter år et. Så man har ét år til at onboarde. ”
Kilde: CFO-2
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Der eksisterer således en forventningskløft mellem selskaberne og revisorerne omkring, hvor lang tid det

tager at opnå tilstrækkelig viden om forretningen. Revisorerne nævner, at de ikke skriver under på noget,

de ikke forstår, men at der går nogle år, inden de er i stand til at udfordre de skønsmæssige valg, ledelsen

har taget rent regnskabsmæssigt. Det er således nærliggende at forestille sig, at der i de første år efter

tiltrædelse af ny revisor, vil være større risiko for fejl i regnskaberne, hvis revisorerne selv udtaler, at det

tager to til tre år at komme ordentligt ind i tingene. Derfor er der yderligere spurgt ind til, hvorvidt

revisorerne oplever at finde fejl i regnskaber, og hvordan de håndterer de første år efter tiltrædelse i

forhold til risikoen for netop fejl i regnskaberne. Revisorerne svarer dog, at man er bevidst om kundens

forventning om, at væsentlige fejl og andre større ændringer skal fremlægges allerede det første år,

hvorfor indsatsen målrettes derefter. Derudover fremhæver en af de adspurgte revisorer, at der på PIE-

kunder ikke findes væsentlige fejl ved skift af revisor, jf. citatboks 32:

I denne udtalelse fremhæves de skønsmæssige poster som områder, hvor man som ny revisor kan komme

ind og udfordre og eventuelt ikke vil være helt enig i den måde, hvorpå selskabet og tidligere revisor har

Citatboks 31:

"Nogle af de store er så komplicerede i dag med deres forretningsgange, så

selvfølgelig synes man selv, at man forstår, hvad de laver, men der er også noget,

man først kommer helt ned i år to og år tre."
Kilde: Revisor-B

“Ja, det er formentlig først år tre, at man begynder at være helt inde i humlen alle

steder. Vi kører efter væsentlig risiko og signer ikke af på noget, vi ikke er trygge ved

eller har været igennem. Men det viser sig bare år to og tre, når man kigger på

tingene igen og finder nye nuancer osv., at så finder man nye ting. ”
Kilde: Revisor-A

“..en virksomhed som AP Møller Mærsk, Ørsted eller Novo Nordisk går der nok lige to

år, inden man er helt inde i detaljen med, hvad deres forretning går ud på.”
Kilde: Revisor-C

Citatboks 32:

“Nej, ikke på PIE-kunder. Der er altid nogle skønsmæssige poster, hvor der er taget nogle

valg rent regnskabsmæssigt, hvor man måske ikke er 100 % enig, men ikke deciderede

fejl. Det ser vi ikke på PIE-kunder. ”
Kilde: Revisor-C
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valgt at gøre tingene på, men at der ikke er tale om deciderede fejl. Senere i analysen bliver det ligeledes

belyst, at der umiddelbart ikke er tegn på forringelse af kvaliteten det første år efter et revisorskifte.

8.3.1 Delkonklusion: Viden og kendskab til PIE-virksomhederne går tabt

Som det fremgår i afsnittet ovenfor, er selskaberne bevidste om, at mange års erfaring og viden går tabt,

når revisor fratræder. Det er noget, som alle deltagerne er opmærksomme på, men som de dog ikke har

store bekymringer omkring, hvilket skyldes de forventninger, de har, til tiltrædende revisor. Fra

selskabernes side, er der en forventning om, at tiltrædende revisor har et tilstrækkeligt kendskab til

virksomheden allerede efter ét år, hvorimod revisorerne påpeger, at det tager to til tre år, at komme helt

ind til kernen af de regnskabsmæssige beslutninger og problemstillinger. Revisorerne påpeger i den

forbindelse, at væsentlige fejl og diskussioner skal identificeres allerede det første år, og at de ikke skriver

under på noget, de ikke kan stå inde for, men at der alligevel går nogle år, inden de føler sig 100 % inde i

forretningen. De udtaler i samme omgang, at der i forbindelse med revisorskifte på PIE-virksomhederne

ikke findes væsentlige fejl i tidligere års regnskaber, hvorfor tabt viden og den tid der går, før ny revisor

er inde i tingene, ikke lader til at påvirke kvaliteten af regnskaberne. Den viden, som går tabt, synes derfor

ikke umiddelbart at påvirke regnskabsbruger, men er nærmere i forhold til den sparring, som selskaberne

gerne vil have med revisor.

8.4. Markedskoncentrationen
Som det også nævnes i redegørelsen, sigter reglerne omkring firmarotation mod uafhængighed, og de

faktorer der i forbindelse med revisionen af PIE-virksomhederne, har påvirkning herpå. Her belyses, at

markedet er for polariseret, og at PIE-virksomhederne derfor ofte revideres af et af de fire store

revisionshuse (Konsekvensanalysen, 2011, s. 3). Vi har forespurgt Erhvervsstyrelsen, hvad man

indledningsvist gjorde sig af overvejelser og tanker omkring forordningen. Her fremhæves det også, at

tvungen firmarotation var særligt sigtet mod markedskoncentrationen, jf. citatboks 33:

Citatboks 33:

”Det skal siges, reglerne sigter mod to ting. Et er uafhængighed, og derudover lå der en

rapport tilbage fra 2006 omkring koncentrationen på PIE-markedet. Derfor var et af

sigterne også at skabe mere dynamik og åbne op for PIE-markedet, sådan at ved

tvungen udbud af revisionsopgaven, fik flere revisionsfirmaer mulighed for at byde ind,

og gøre sig kendte blandt de store virksomheder. Det er baggrunden for det. ”
Kilde: Erhvervsstyrelsen
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Det blev i konsekvensanalysen påpeget, at tvungen firmarotation skulle have en positiv indvirkning på

markedskoncentrationen og dermed være med til at skabe mere af den dynamik og mobilitet på markedet,

som også Erhvervsstyrelsen fremhæver. Man ønskede at gøre det muligt for de mindre revisionshuse at

byde ind på de store PIE-kunder, fordi der efterhånden havde tegnet sig et billede af, at kun Big Four var

repræsenteret som revisorer blandt PIE-virksomhederne. En undersøgelse udarbejdet af

Erhvervsstyrelsen viser fordelingen mellem revisorerne blandt danske PIE-virksomheder i 2015 og det

fremgår, at Big Four dengang havde en samlet markedsandel på 89,9 % (PIE audits)4. Nedenfor ses det,

hvordan det procentmæssigt er fordelt mellem de fire store revisionshuse, og hvordan de resterende

10,1 % er fordelt på mellemstore og øvrige revisionshuse.

Tabel 5: Fordeling af PIE-revisioner på revisionshuse i 2015

2015 Deloitte EY KPMG PwC BDO Beierholm Øvrige Total
(Procent)

PIE
revisioner 37,7 21,2 4,7 26,7 2,8 4,2 3,1 100

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af opgørelse fra Erhvervsstyrelsen

Af tabel 5 fremgår det, at BDO og Beierholm sammenlagt reviderede 7 % af PIE-virksomhederne i 2015,

og at 3,1 % blev revideret af øvrige revisionshuse. Tallene viser derfor et tydeligt billede af den

markedskoncentration, man havde til hensigt at påvirke med indførelsen af obligatorisk firmarotation.

Obligatorisk firmarotation mødte som sagt meget modstand i de mange høringssvar, hvilket primært

udsprang af, at det ikke var muligt at bevise, at tvungen firmarotation ville have positiv indvirkning på de

drøftede problemstillinger. Kun få steder i verden havde man på daværende tidspunkt en lignende

lovgivning og erfaringerne derfra var blandede. Italien, som allerede havde indført reglerne, var fortalere

herfor, men studier viste, at der ikke umiddelbart var bevis for, at obligatorisk firmarotation adresserede

problemet omkring markedskoncentration, da det italienske revisionsmarked ikke differentierede sig

væsentligt fra de øvrige europæiske markeder, hvor der ikke var indført lignende rotationskrav

(Erhvervsstyrelsen).

For at undersøge, hvorvidt der reelt eksisterer et behov for at påvirke koncentrationen på det danske

revisionsmarked, har vi i de afholdte interviews med PIE-virksomhederne spurgt ind til, om de mener, at

der er tilstrækkeligt med revisionshuse at vælge mellem, når der skal findes ny revisor. Nogle af svarene

på dette spørgsmål er sammenfattet i følgende citatboks:

4 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Data anvendt: Register over registrerede revisorer og
revisionshuse i juni 2016, Erhvervsstyrelsens register over regnskaber med års-afslutning i 2015, og en oversigt
over PIE selskaber fra Finanstilsynet.
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Selskaberne herover giver alle udtryk for, at de gerne vil have flere kandidater at vælge imellem, hvilket

går igen hos flere af de øvrige adspurgte deltagere, som ikke er inddraget i ovenstående citatboks. CFO-

2 tilføjer, at vedkommende ikke umiddelbart ser muligheder blandt revisorerne i det næste lag - de

såkaldte mid-tiers - fordi de ikke har de nødvendige kompetencer eller erfaring fra lignende kunder,

hvorfor de ikke vil kunne bidrage med den sparring, man ønsker. Fra revisorernes side er man også enig

i, at det nuværende antal udbydere er i underkanten, jf. citatboks 35:

Revisorerne forklarer, at mange PIE-kunder, der står over for et revisorskifte, reelt kun har mulighed for

at vælge mellem to revisionshuse, på grund af markedssituationen. Flere af dem må ikke genvælge

nuværende revisor, og såfremt de anvender et andet Big Four revisionshus til rådgivningsydelser (af et

vist omfang og kompleksitet) er der kun to valgmuligheder tilbage, hvis selskaberne ikke vælger at

Citatboks 34:

"Jeg synes kun det kunne være fint, hvis der var fem eller seks. Jeg kan bare ikke

se, at der er nogle af dem i det næste lag, som har tilstrækkeligt med

kompetencer. Det vi har behov for som virksomhed er en sparring på, hvordan

andre gør det i forhold til børsregler, corporate governance mm. Så nytter det

ikke, at du får en revisor, som i øvrigt er dygtig, men som ikke ved, hvad andre gør,

og hvordan den del af markedet fungerer. ”
Kilde: CFO-2

"Ja det havde været hensigtsmæssigt. Det er lige nødtørftigt nok, at der kun er de

fire."
Kilde: CFO-6

“Jeg ville gerne have, at der var flere. Det er altid godt at have mange muligheder.

Fire er ikke mange i et globalt marked, og de ligner jo også hinanden. ”
Kilde: CFO-7

”Ja, jeg ville gerne have, at der var flere at vælge mellem. Problemet er lige

nøjagtig i vores branche, at ikke alle revisorer bare kan gå ind i den branche fra

den ene dag til den anden. ”
Kilde: VP-Finance-1

Citatboks 35:

"For konkurrencens skyld, og det ene og det andet, skal vi være fire. Minimum. ”
Kilde: Revisor-B
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invitere nogle af de mellemstore revisionshuse med i udbudsrunden. Selskaberne giver udtryk for, at jo

flere spillere på markedet, jo større mulighed er der for at sætte pres og fokus på nogle ting (RU-formand-

2). Det er også en af de fordele, der bliver påpeget i konsekvensanalysen; i takt med, at markedet bliver

mindre polariseret, og der bliver skabt mere dynamik, vil eksempelvis revisionshonoraret blive påvirket,

og således være fastlagt ud fra et marked med en normal konkurrencesituation. Her kan man

argumentere for, at situationen på det danske marked er anderledes end fra nogle af de øvrige EU-lande,

og at priserne allerede er presset grundet en skærpet konkurrence blandt Big Four. Problematikken

herved bliver belyst i analysens afsnit 8.5.1.

Der er imidlertid også eksempler på selskaber, som ikke mener, at der er mangel på revisionshuse i den

øverste del af markedet, da der i forvejen er nok udbydere at forholde sig til: “Jeg tror bare, man har

tænkt, to må være fint, den ene må da være billigere end den anden” (CFO-5). Dette selskab udtrykker,

at der er revisionshuse nok at vælge mellem, og at prisen hos det ene, må være billigere end hos det

andet. Citatet viser, at vedkommende har et særligt fokus på pris, og at det umiddelbart er det mest

afgørende parameter i forhold til at vælge en ny revisor. Samtidig får man indtryk af, at det ikke er svært

for kunderne at presse prisen nedad, på trods af, at det beskedne antal udbydere på markedet, ifølge

almindelig mikroøkonomisk teori, ville betyde højere priser.

Det er derfor interessant at undersøge nærmere, om der kun er fordele forbundet med flere spillere i den

øverste del af markedet. Til spørgsmålet om, hvorvidt det ville ændre noget for branchen, hvis der var

flere udbydere, svarer Revisor-D således følgende:

Vedkommende mener tilsyneladende, at ekstra spillere på markedet blot vil betyde spild af flere

ressourcer, når flere revisionshuse skal kæmpe om de samme kunder. Det vil betyde ekstra omkostninger

for alle, og samtidig at det enkelte revisionshus’ chance for at vinde, bliver mindre, hvorfor det i sidste

ende kan risikere at medføre lavere seriøsitet og mindre gennemarbejdede tilbud, hvis man føler, at

kampen er tabt på forhånd. Flere deltagere i udbudsrunden vil ligeledes medføre øgede omkostninger for

kunden, der skal bruge mere tid på møder og præsentationer.

Da flere af de adspurgte selskaber udtrykker, at de gerne ville have haft flere revisionshuse at vælge

mellem, er det valgt at spørge ind til, hvorvidt de overvejede at invitere mid-tier revisionshuse med i

udbudsrunden, for på den måde at få flere valgmuligheder. Svarene til dette spørgsmål er samlet i

citatboks 37 nedenfor:

Citatboks 36:

“Nej det tror jeg ikke. Selvom du tvinger dem med, så ville du bare spilde en masse

ekstra kræfter. Om der er seks, der bruger tid på det, eller om der er to eller tre, det er

jo dobbelt så meget, så det vil jeg ikke tro. ”
Kilde: Revisor-D
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Ovenstående citater repræsenterer udtalelser fra både Small Cap, Mid Cap og Large Cap, men selvom der

umiddelbart kan være stor forskel på PIE-virksomhederne i Danmark, mener de alle, at kompleksiteten og

størrelsen af de respektive selskaber kræver en af de fire store, for at kunne løfte opgaven. Det hænger

sammen med, at flere af selskaberne har internationale aktiviteter, hvorfor der er behov for revision af

datterselskaber ude i landene. Big Four er naturligt de revisionshuse med størst internationalt netværk,

hvorfor det formentlig bliver et afgørende aspekt i forhold til at invitere mindre revisionshuse med. Uviljen

mod at invitere andre end Big Four kan også skyldes, at de fire store huse er populære og derfor får meget

og positiv omtale, som fremhævet i Grønbogen.

Der findes dog også PIE-virksomheder uden samme behov for en revisor med globale kompetencer, og

for hvem et mindre revisionshus eventuelt kan byde ind med andre kvaliteter. Dette fremhæves af RU-

formand-2, jf. citatboks 38:

Citatboks 37:

“Det opfatter vi ikke. Det er ikke fordi, vi er et C25 eller Large Cap selskab, men vi

er dog en børsnoteret virksomhed med en vis størrelse og med en vis kompleksitet.

Derfor tror vi også på, at det giver god mening, at vi skal i den øvre del af

segmentet. ”
Kilde: CFO-1

"Nej – det gjorde vi faktisk ikke."
Kilde: CFO-6

“Nej. Vores størrelse og kompleksitet. Der er det nemmere i forhold til bestyrelse

og alt muligt andet at sige, man har en af de fire store. Vi arbejder jo også globalt,

og skal have nogle, der kan håndtere en global revision. Jeg kender ikke de små

godt nok, men jeg vil tro, de har svært ved at løse den opgave, vi er jo i 160 lande

ca.”
Kilde: CFO-7

“Nej. For at kunne håndtere vores selskab som børsnoteret virksomhed og den

sparring, vi har fra nuværende revisor, tror jeg, det er vigtigt, at vi har en af de

store. ”
Kilde: CFO-3
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Men selvom ovenstående citat udtrykker åbenhed i forhold til at invitere et mindre revisionshus, viser

denne analyse, at der ved rotation af PIE-virksomheder kun inviteres selskaber fra Big Four, og at de

således sidder tungt på markedet – også efter implementeringen af de nye rotationsregler.

I lighed med tabel 5 har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en opgørelse over markedsfordelingen i 2018 på

baggrund af samme databaser og datagrundlag som anvendt i 2015. Fordelingen i 2015 og 2018 fremgår

således af tabel 6:

Tabel 6: Fordeling af PIE-revisioner på revisionshuse i 2018

Deloitte EY KPMG PwC BDO Beierholm Øvrige Total
(Procent)

PIE
revisioner

2015
37,7 21,2 4,7 26,7 2,8 4,2 3,1 100

PIE
revisioner

2018
38 22,2 3,3 31,3 1,2 2,1 2,1 100

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af opgørelse fra Erhvervsstyrelsen

Tabellen viser, at den samlede markedsandel for Big Four er steget til 94,6 % i 2018, hvilket er en stigning

på 4,7 %-point i forhold til 2015. Men selvom der er sket en samlet fremgang blandt Big Four er det værd

at bemærke, at KPMG er den eneste af de fire store, som er gået tilbage og har mistet 1,4 %-point. I

forhold til de indledende overvejelser omkring firmarotation og et argument om, at det ville skabe mere

dynamik i markedet og give bedre mulighed for de mindre revisionshuse at komme i spil til de store PIE-

revisioner, er det interessant, at KPMG, BDO, Beierholm og øvrige revisionshuse alle har mistet

markedsandele siden 2015. Fordi KPMG er relativt nyetableret i Danmark, men alligevel indgår i et stort

globalt netværk, ville man umiddelbart forvente en stigning i deres markedsandel, også fordi tidligere

CEO i KPMG Danmark, Thomas Hofman-Bang, i 2018 udtalte, at den langsigtede målsætning er en

markedsandel på op til 20% af Blue Chip segmentet (Økonomisk Ugebrev, 2018). De mange rotationer

blandt PIE-virksomhederne burde således betyde gunstige forhold for KPMG, men på trods heraf er deres

tilstedeværelse på markedet blevet mindre. En af årsagerne er muligvis, at KPMG blandt PIE-

virksomhederne, ikke anskues som værende store nok til at kunne løfte revisionsopgaven, hvilket blev

fremhævet af nogle af interviewpersonerne, jf. citatboks 39:

Citatboks 38:

“Det kan være, at de sidder med et hold, som kan løse opgaven for os, og som kan

bidrage med lidt fleksibilitet eller en skarp pris. I don’t know yet, men det må vi se. ”
Kilde: RU-Formand-2



8. Analyse

Side|69

I begge ovenstående eksempler fremhæves manglende kompetencer som årsag til, at man ikke overvejer

eller vælger at invitere KPMG med i udbudsrunden. Så selvom der er tale om “Big Four” både globalt og

nationalt, eksisterer der en holdning blandt selskaberne om, at der i realiteten kun er tre kandidater at

vælge mellem.

Foreløbigt ses altså en tendens til, at de tre største revisionshuse har vundet flere markedsandele, og at

markedet således blot er blevet mere polariseret end før implementeringen af tvungen firmarotation. Vi

har derfor spurgt Erhvervsstyrelsen om, hvad de mener kan være årsag til denne udvikling, jf. citatboks

40:

De påpeger, at der er for stort et spring i størrelse, og dermed også i kompetencer og ressourcer, fra Big

Four og til de mellemstore revisionshuse, hvorfor selskaberne ikke vil overveje dem som en mulighed,

ligesom det fremgik af udtalelserne i citatboks 39. Flere af de mellemstore revisionshuse var i forbindelse

med forhandlingerne om rotationsreglerne ude at sige, at de gerne ville investere i markedet, men at det

var for svært, fordi der sjældent var en PIE-revision i udbud (Erhvervsstyrelsen). Netværk af mindre

revisionshuse rundt omkring i EU støttede op om rotationsreglerne, fordi det netop ville betyde flere PIE-

revisioner i udbud, og at de dermed kunne få chancen for at træde ind på den del af markedet.

Efterfølgende kan det konstateres, at de mellemstore huse muligvis ikke har foretaget de nødvendige

investeringer i forhold til den udvikling og de ressourcer, det kræver at håndtere revisionen af en PIE-

virksomhed. Af tabel 6 fremgår det, at de mellemstore revisionshuse samlet havde en markedsandel på

Citatboks 39:

“Vi har ikke indbudt KPMG. Der er ingen tvivl om, at de internationalt kunne løfte

opgaven, men vi følte ikke, at de i Danmark havde de personer, der skulle til. ”
Kilde: VP-Finance-1

“Jamen vi kigger meget på, om vi skal have KPMG med eller ej. Det skyldes lidt

strukturen, og de ting som er sket. Vi er ikke sikre på, at de har de langvarige

kompetencer og rette ressourcer til opgaven. ”
Kilde: RU-Formand-2

Citatboks 40:

“Udfordringen i Danmark er, at Big Four virksomhederne er meget store, i forhold til de

firmaer, der kommer under. I Tyskland og England har de måske flere muligheder, fordi

de mindre revisionsfirmaer er lidt større, end de er i Danmark. Det giver nogle

udfordringer, når selskaberne skal sende revisionen i udbud. ”
Kilde: Erhvervsstyrelsen
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5,4 % i 2018, mod 10,1 % i 2015, hvilket understøtter vores påstand. Begrænsningen til revisors levering

af ikke-revisionsydelser kan ses som en mulig forklaring på, hvorfor de mellemstore revisionshuse bevidst

har taget et strategisk valg om ikke at investere i PIE-segmentet, jf. citatboks 41:

Det tyder således på, at den manglende vækst i markedsandele for de mindre revisionshuse både skyldes

strategiske overvejelser hos revisorerne og et fravalg hos kunderne. Men uanset årsag er resultatet det

samme; få udbydere til mange revisionsopgaver. Overgangsreglerne medfører to store rotationsperioder

i henholdsvis 2020 og 2023, hvor mange PIE-virksomheder senest skal sende revisionen i udbud. Flere

af selskaberne i denne analyse er blandt dem, som skal vælge ny revisor i 2020, og det bekymrer mange

af deltagerne, at så mange selskaber skal skifte revisor samtidig. Derfor har flere valgt at starte

udbudsprocessen tidligere end påkrævet og nogle er endnu i overvejelser herom, jf. citatboks 42:

Citatboks 41:

“Det er måske også fordi der i forbindelse med NAS reglerne, der i det segment er

mulighed for at gå ind og være mere husrevisor, og så lave alle mulige typer opgaver for

dem. Derfor er det også et strategisk valg for nogle af dem at sige, givet de regler

omkring begrænsninger, så vil vi hellere lave mange flere ydelser på det andet

segment.”
Kilde: Erhvervsstyrelsen

Citatboks 42:

"Det var fordi, vi ikke ville stå sidst i køen. Vi var bekymrede for, at der kun var dem

tilbage, som de andre ikke ville have, hvis vi ventede til sidste chance. Både det

rigtige firma og de rigtige mennesker."
Kilde: CFO-6

"Hovedårsagen er, at der er flere store (selskaber, red), som skal skifte i 2021 og det

er ikke altid rart at være blandt de sidste. Der kan godt være partnere, vi gerne vil

have ind, og hvis de så er lånt væk til anden side."
Kilde: CFO-4

“På et tidspunkt for lang tid siden drøftede vi, at vi bare skulle i gang med processen,

så vi var sikre på - med kun to huse - at vi kunne få de rigtige folk, og at de havde

tid.”
Kilde: VP-Finance-1
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Det er særligt bekymringen om at komme sidst i køen, og dermed ikke at kunne få den rette partner, som

har udløst udbud før tid. Udtalelserne kommer fra to C25 selskaber og et Large Cap selskab, hvorfor det

ikke kun er i de mindre PIE-virksomheder, der eksisterer en bekymring om, hvorvidt de vil få den

nødvendige opmærksomhed fra revisorerne. Det ses derfor som en fordel at være ude i god tid for at

kunne få den eller de partnere, man gerne vil. VP-finance-1 udtaler endda, at det ikke altid ses som en

fordel, at revisorerne kan fremvise en lang kundeportefølje, da man som selskab derfor kan være nervøs

for, at vedkommende ikke har tid nok, og at ens selskab ikke prioriteres i samme grad som andre og

eventuelt større virksomheder. Dertil kommer, at det formentlig heller ikke er at foretrække, hvis den

valgte revisor også er revisor for ens konkurrenter, hvilket også kan have indvirkning på, hvornår man

starter udbudsprocessen (Andersen, 2018). Kunderne ønsker således at få en partner, der har tid til at

yde den service der forventes. Ovenstående citater viser, at der med stor sandsynlighed vil være flere

selskaber, som sender revisionen i udbud før tid, for ikke at komme bagerst i køen.

 Vi ser en foreløbig tendens til, at tvungen firmarotation ikke har positiv indvirkning på

markedskoncentration, men at det danske revisionsmarked foreløbigt er blevet mere koncentreret med

større markedsandele til de største revisionshuse. Hvis vi sammenholder udviklingen med rapporten fra

Accountancy Europe, er det samme resultat isoleret set for Danmark, at markedsandelene hos de 4 store

revisionshuse er steget (Willekens et al. 2019, s. 118). Hvis man derimod kigger på resultatet samlet for

alle EU-landene, ses der en meget lille stigning i markedsandelene hos de mellemstore revisionshuse

(Willekens et al. 2019, s. 32), hvilket primært skyldes, at de mindre PIE-virksomheder, er tilbøjelig til at

skifte til et af de mellemstore revisionshuse, når de skal vælge ny revisor (Willekens et al. 2019, s. 35).

Yderligere viser studiet, at 11 ud af de 22 adspurgte ikke-finansielle PIE virksomheder overvejer at vælge

et af de mellemstore revisionshuse (Willekens et al. 2019, s. 76), hvilket er meget modsat resultatet af

denne undersøgelse, hvor kun én ud af de 12 adspurgte virksomheder gør sig samme overvejelse.

Udviklingen i den samlede markedsandel for Big Four før og efter implementeringen af obligatorisk

firmarotation i alle EU-medlemslande fremgår af tabel 7:
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Tabel 7: Udvikling i samlet markedsandel for Big Four i EU-medlemslandene

Kilde: Willekens et al, 2019, s. 118

8.4.1. Delkonklusion: Markedskoncentrationen

Det blev i Grønbogen adresseret, at revisionsmarkedet var for koncentreret og polariseret omkring Big

Four. Hos de adspurgte selskaber ses der både eksempler på ønsker om flere spillere på markedet, men

også selskaber, der ikke oplever at have samme behov for, at der er flere kandidater at vælge imellem.

For flere selskaber gælder det, at der reelt kun er to revisionshuse at vælge mellem, der synes at matche

virksomhedens behov, og som både er i overensstemmelse med reglerne om rotation og reglerne om

begrænsningen til revisors levering af ikke-revisionsydelser. Det må konkluderes ikke at være

tilstrækkeligt til at opnå et marked med en optimal konkurrencesituation, hvor firmarotation tilmed er

ufravigeligt. Vi ser en foreløbig tendens til, at tvungen firmarotation ikke har en positiv påvirkning på det

danske marked i forhold til at imødekomme ønsket om mindre koncentration blandt Big Four. I stedet

viser udviklingen, at markedet er blevet mere polariseret end før reglerne omkring tvungen firmarotation

blev indført, hvilket også er tilfældet i flere andre europæiske lande. Den skærpede markedskoncentration

betyder også, at flere selskaber overvejer at sende revisionen i udbud før tid, da man kan være bekymret

for ikke at kunne få de revisorer man ønsker, fordi de i forvejen har for mange øvrige kunder eller fungerer

som revisor for ens konkurrent.
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8.5. Vigtige faktorer ved valg af ny revisor
For at kunne analysere på, hvilke konsekvenser tvungen firmarotation har for de involverede parter, er

det nødvendigt at forstå, hvilke faktorer, som spiller ind, når selskaberne vælger ny revisor, da de nye

regler alt andet lige vil medføre flere revisionsudbud i fremtiden og dermed oftere stillingtagen til

revisorernes udarbejdede tilbud. I Grønbogen nævnes det, at kvalitet og uafhængighed bør være de

grundlæggende udvælgelseskriterier i enhver udbudsproces (Grønbogen, 2010), det viser sig dog ikke

altid at være tilfældet. I stort set alle interviews med PIE-virksomheder - både de, som har skiftet revisor

og de, som står midt i eller over for et skifte - nævnes andre parametre som værende afgørende, når det

besluttes, hvem der skal indstilles som ny revisor på generalforsamlingen, herunder kompetencer,

samarbejde og i høj grad pris og kemi. Nogle af disse udtalelser fremgår af citatboks 43 herunder:

Citatboks 43:

“Vi har ikke rangordnet dem, men det starter med kompetencer og erfaring. Har de

et hold, som har arbejdet i den industri? Vi kommer også til at se på evnen til at være

proaktiv. Det vil sige evnen til at komme med inspiration fra, hvad der sker rundt

omkring osv. Hvad tilbyder man egentlig – også til revisionsudvalget – for at vi kan

holde os skarpe. Så er der selvfølgelig også et omkostnings-issue, så prisen er også

med. Men det er ikke der, hvor vi starter. ”
Kilde: RU-Fomand-2

“Der er en ting, der er vigtigere end prisen, det er, at vi skal have kemi og tillid til

den pågældende. De revisionsfirmaer vi spørger, har jo alle sammen

kompetencerne, derfor er det prisen, der bliver nr. to parameter. ”
Kilde: RU-Formand-1

“Prisen betyder altid noget, men spørgsmålet er, hvor meget det vægter.

Samarbejde – hvad er det for et team – hvordan de virkede som personer, betød

også noget for os. ”
Kilde: Regnskabschef-1

"Man lægger selvfølgelig vægt på prisen som et element, og på de indtryk man får

af, hvordan det samarbejde vil blive fremover, og hvad det er for to revisorer, man

skal arbejde sammen med. Så er der selvfølgelig noget med de globale kompetencer,

men der er måske ikke så stor forskel mellem de store revisionsselskaber lige på det

punkt."
Kilde: RU-Formand-3
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RU-Formand-2 fremhæver, at man håber at kunne få sparring qua revisors erfaring på andre kunder i

samme branche, og at revisor således skal have de rette kompetencer, hvorimod RU-Formand-1 giver

udtryk for en holdning om, at alle revisionshusene har den nødvendige viden og at parametre som tillid

og kemi derfor vægter højt. Regnskabschef-1 fremhæver pris, men sætter spørgsmålstegn ved, hvor

afgørende det er i situationen og tilføjer derudover samarbejde som værende vigtig i deres valg af ny

revisor, som ligeledes er et afgørende parameter for RU-Formand-3. Denne revisionsudvalgsformand

fremhæver også globale kompetencer, men udtrykker en holdning om, at der ikke er forskel på de store

revisionshuse på netop det punkt. Men selvom både Regnskabschef-1 og RU-Formand-3 nævner

samarbejde og kompetencer som væsentlige i deres beslutning om ny revisor, bliver pris i begge tilfælde

nævnt som det første. Hvis der sammenlignes med udtalelser fra øvrige interviews tegnes et billede af,

at prisen oftest spiller en væsentlig rolle i den sammenhæng, jf. citatboks 44:

Det interessante i ovenstående citater er, at der i de tre udtalelser er repræsenteret både et Small Cap

selskab, et Large Cap selskab og en stor fondsejet virksomhed, som omsætningsmæssigt kan

sammenlignes med et Large Cap selskab. Umiddelbart kunne man forestille sig, at mindre PIE-

virksomheder - med tilsvarende mindre komplekse forretningsaktiviteter og -strukturer - ville være mere

prisorienterede end de store selskaber, da lavere kompleksitet må formodes at stille færre krav til revisor

og således medføre en mere standardiseret revisionsydelse. I så fald ville det være forventeligt, at prisen

er den mest afgørende faktor, hvis selskabet ikke føler behov for særlige kompetencer hos revisor og

dermed også forventer, at alle revisionshusene kan levere det samme arbejde.

Efter at have identificeret, hvilke kriterier, kunderne baserer deres valg af ny revisor på, er det

interessant at analysere, hvorvidt de tilbud, de har modtaget i processen, har skilt sig ud fra hinanden -

både hvad angår de afgørende og øvrige parametre. I interviews med selskaber, som har foretaget et

revisorskifte, er der derfor spurgt ind til, om de oplevede, at der var væsentlig forskel på de tilbud, de fik

fra revisorerne. Nogle af svarene til dette spørgsmål fremgår af citatboks 45 nedenfor:

Citatboks 44:

“Helt grundlæggende, interesserer vi os for prisen. ”
Kilde: CFO-5

“De kom med et billigt tilbud, det lagde vi selvfølgelig vægt på. Det kostede ⅔, og det

hjælper jo. ”
Kilde: CFO-6

“Der blev lagt vægt på pris - selvfølgelig. Måden hvorpå de nye ville håndtere

transitionen, og så hvad det er for nogle mennesker, de stiller med.”
Kilde: CFO-7
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Fælles for ovenstående tre udtalelser er, at de umiddelbart ikke oplevede en forskel i de tilbud, de modtog

fra de indbudte revisionshuse. CFO-6 fortæller, at vedkommende kunne have valgt alle tre kandidater på

baggrund af det materiale, de fremlagde, og at det derfor i sidste ende blev kemi, som var det afgørende.

RU-Formand-3 bekræfter, at man også i dette tilfælde endte med at lægge vægt på kemien mellem

revisionspartnere og økonomifunktion, da der var stor lighed mellem kandidaterne. Regnskabschef-1

nævner ligeledes, at der ikke var markant forskel i de tilbud, de modtog og tilføjer, at man valgte at

fremlægge honoraret til daværende revisor, for at give de indbudte revisionshuse en chance for at

prissætte deres respektive tilbud rigtigt. Det er altså interessant, at denne respondent automatisk tænker

på prisen, når der spørges ind til, hvorvidt vedkommende syntes, at der var forskel i de modtagne tilbud.

Det giver en indikation af, at prisen - i hvert fald i dette tilfælde - er ret afgørende, på trods af, at samme

person satte spørgsmålstegn ved, hvor meget prisen vægter (citatboks 43).

I dette afsnit er det indtil videre identificeret, at særligt pris og kemi med revisor fremhæves af kunderne,

som værende afgørende ved valg af ny revisor, og at kunderne ikke umiddelbart oplever de store forskelle

i de tilbud, de modtager i forbindelse med en udbudsrunde. Det er derfor interessant at undersøge,

Citatboks 45:

"Nej. Vi scorede dem efterfølgende på de forskellige ting, vi bad dem svare på. Det

kommer meget ens ud, hvorfor det endte med at blive præget af negativ erfaring

med nogle af rådgiverne, og en god kemi hos nogle andre. Efter vi havde været

igennem runden med de forholdsvis lange præsentationer, kunne jeg have valgt

dem alle tre."
Kilde: CFO-6

"Der er meget stor lighed vil jeg sige, der er måske nogen af revisionsselskaberne,

som er lidt længere fremme, med det at revidere processer, og dermed kan køre

en stor del af revisionen ud fra hovedkontoret. Deres anvendelse af digitalisering

og robotics, er også lidt forskelligt. Så er der selvfølgelig forskellige profiler på

partnerne. Det er meget et spørgsmål om kemi med økonomifunktionen. ”
Kilde: RU-Formand-3

”Nej, det synes jeg ikke. Vi valgte at præsentere det ordinære honorar, så de

havde en chance for at vide, hvad vi kom fra med tidligere revisor og det hjalp dem

i forhold til at sætte honoraret. For det kan jo være vidt forskelligt. Og så var de

nogenlunde på samme niveau. ”
Kilde: Regnskabschef-1
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hvordan revisorernes syn herpå er - føler de, at de hver især skiller sig meget ud fra deres konkurrenter

og hvilke parametre mener de, at de kan konkurrere på? Dette vil blive gennemgået i det følgende, hvor

der indledes med at inddrage resultater fra EU-rapporten om netop dette emne.

I undersøgelsen udarbejdet af EU er der udsendt et spørgeskema til udvalgte revisorer i alle

medlemslande, hvori der blandt andet er spurgt ind til, hvordan vedkommendes revisionsfirma

konkurrerer mod konkurrenterne i en udbudsrunde. Svarene til dette spørgsmål fremgår af figur 10

nedenfor:

Figur 10: Parametre hvorpå revisorerne i EU-medlemslandene konkurrerer med hinanden

Kilde: Willekens et al. 2019, s. 82

Det fremgår, at særligt Overall audit quality, Quality of the audit team og Innovative audit methodology

vurderes at være de mest konkurrencedygtige aktiver i en udbudsrunde. Der eksisterer således en

holdning - blandt europæiske revisorer på tværs - om, at kvalitet, både hvad angår revisionen og det team,

man stiller med, samt revisionsmetodik er afgørende, når der konkurreres om nye kunder. Der er i

interviews med revisorer fra Big Four i Danmark spurgt ind til, hvorvidt de mener, at kunden kan se forskel

på de tilbud, de modtager, hvortil de svarer følgende:
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Der er delvis overensstemmelse mellem udtalelserne fra de adspurgte revisorer i denne undersøgelse og

de adspurgte revisorer i rapporten fra Accountancy Europe (Willekens et al., 2019). Revisor-A fremhæver

således digital revision og dataanalyse som et stærkt konkurrenceparameter, men siger også, at det har

med mennesker at gøre og er dermed enig, i at Quality of the audit firm spiller ind. Revisor-B udtrykker

også, at præsentationen og menneskene - og den kemi der er imellem dem - bliver afgørende i situationen.

Revisor-C nævner først pris som en væsentlig parameter, men tilslutter sig dernæst både vigtigheden af

kvalitet og kvaliteten af revisionsteamet samt digitalisering, der fremhæves som værende særligt oppe i

tiden og dermed også i fokus hos kunderne.

Der er således et overlap mellem det, som kunderne vurderer at være afgørende, når de vælger ny

revisor, og det som revisorerne mener, at de kan konkurrere på, og som de føler, at kunderne lægger

vægt på, i form af god kemi og hvordan et samarbejde således forventes at blive. Det interessante i denne

sammenhæng er dog, at kunderne ikke en eneste gang fremhæver digitalisering, dataanalyse eller andet

i den kategori som et punkt, hvor de synes at tilbuddene differentierer sig fra hinanden, men at både de

Citatboks 46:

“De forventer nok, at revisionspåtegningen fra Big Four har et givent

kvalitetsniveau. Så er det måske noget med, hvad man tilbyder på toppen af den

lovpligtige revision, af indsigt og input til, hvordan man driver forretning på en

god og effektiv måde. End of the day har det noget med mennesker at gøre (...)

Noget af det, som vi selv synes, at vi er gode til hos os, er vores digitale revision

og dataanalyse, hvor jeg vitterligt tror, at vi er foran de andre. ”
Kilde: Revisor-A

“Det er mere den præsentation eller interaktion, du har med kunden. Hvad er det

for et team, og hvad har de af kompetencer, og kan de lide at være sammen. Er

der et eller andet, hvor vi synes, der er bare en god relation, og de virker

fornuftige. ”
Kilde: Revisor-B

“Prisen har en indvirkning, fordi man køber en påtegning, men også den metodik,

der er. Udover pris kigger de på kvaliteten og kvaliteten målt på det team, der

bliver stillet med. Er det nogen, som har erfaring med lignende virksomheder og

erfaring inden for branchen. (...) For tiden er der også nogle, som kigger ind i

selve digitaliseringen, som er et buzzword for tiden, så det kigger kunden også

på.”
Kilde: Revisor-C
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danske og europæiske revisorer har listet det højt. En af revisorerne udtaler endda, at det revisionsfirma,

som vedkommende er ansat i - ifølge revisoren selv - var længere fremme end de øvrige revisionshuse på

netop det område, og at man derfor skiller sig ud. I interviewet med pågældende revisor (bilag 24)

fremhæves det i samme omgang, at det handler om at få lov at vise kunden, hvordan man bruger sine

tools, og at det således er afgørende for dem, hvordan udbudsprocessen håndteres af kunden, og om

revisorerne får lov at anvende deres værktøjer på nogle datasæt, eller om der blot afholdes præsentation

og gives et skriftligt udarbejdet tilbudsmateriale. Endvidere er det bemærkelsesværdigt, at ét af de to

kriterier, som indledningsvist i dette afsnit blev fremhævet som værende vigtigst ifølge Grønbogen, ikke

nævnes af hverken revisor eller revisionskunde; nemlig uafhængighed. Det andet kriterium, kvalitet, var

på revisorernes liste, men blev ikke fremhævet af kunderne i en væsentlig grad. Det synes derfor

nærliggende at undersøge, hvorledes kunderne anskuer revision og den ydelse, de køber af revisor, for

at finde ud af, hvorfor netop kvalitet ikke er et udvælgelseskriterie blandt de adspurgte PIE-virksomheder.

Således blev der spurgt ind til dette i de afholdte interviews, hvortil der blandt andet kom følgende svar:

Citaterne viser, at flere af de adspurgte selskaber anser revision som en form for standardydelse og

refererer i denne sammenhæng til gældende lovgivning og revisionsstandarder, som værende årsag

hertil. Såfremt dette er holdningen til revisionen, er det ikke underligt, at CFO-5 er indifferent i forhold

til, hvilket revisionshus man vælger, hvis man alligevel forventer at få det samme resultat i sidste ende.

Det blev i interviewene også klart, at flere sammenligner forholdet til revisor med et selskabs øvrige

leverandørforhold og derfor også som noget, man let kan købe hos en anden udbyder, hvis man ikke er

tilfreds med den valgte. At revision ses som en standardydelse forklarer, hvorfor kunderne måske har

svært ved at se, hvor tilbuddene adskiller sig fra hinanden og dermed også hvad “kvalitet” betyder i

revisionssammenhæng, når det konkrete slutprodukt er en revisionspåtegning, som der også er officielle

krav til, hvad skal indeholde. Dertil kommer, at revisorerne reviderer efter de samme revisionsmål for

netop at kunne leve op til revisionsstandarderne, hvorfor de udførte handlinger må antages at være

relativt ens. Hvis kunden ikke kan gennemskue forskellene i de modtagne tilbud og kvalitet samtidig ikke

Citatboks 47:

"Revision er en standardydelse. Det er svært at skille sig ud på en revisionsydelse,

hvor vi har nogle revisionsstandarder, som netop er standardiserede."
Kilde: CFO-2

“I bund og grund er jeg ligeglad, hvilket selskab det er. Det er samme lovgivning, de

skal overholde (...) Det er jo en basis revisionsydelse. ”
Kilde: CFO-5

“Det er meget det samme, for det er jo de samme revisionsstandarder. ”
Kilde: Regnskabschef-1
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er et kriterie, man føler nødvendigt at anvende, er det måske ikke så underligt, hvis pris og kemi bliver

udslagsgivende. Hvis kunden forventer at få en påtegning af samme standard, uagtet hvilket revisionshus

man vælger, vil andre - og mere håndgribelige - faktorer komme i spil. God kemi er svær at kvantificere,

men er formentlig noget de enkelte CFO’er, revisionsudvalg og øvrige interessenter bare kan mærke,

mens prisen er yderst sammenlignelig og formentlig vil være endnu mere afgørende, hvis man mener, at

revisorerne alle leverer det samme.

8.5.1. Pres på revisionshonoraret

Fordi analysen viser, at prisen for revisionsydelsen ofte spiller en central rolle, når der vælges ny revisor,

er det valgt at undersøge, hvordan honoraret har udviklet sig for de selskaber, som har skiftet revisor,

for at se hvordan firmarotation påvirker dette. Yderligere ønskes at undersøge, hvorvidt udviklingen i

revisionshonorar kan bidrage til en forståelse af, hvor vigtig en rolle prisen rent faktisk spiller, når der

skal vælges ny revisor.

Med udgangspunkt i den indledende analyse (se bilag 1) er således udarbejdet figur 11, som viser

udviklingen5 i revisionshonorar, for nogle af de PIE-virksomheder, der har skiftet revisor inden for de

seneste år.

Figur 11: Udvikling i revisionshonorar for danske PIEs, som har skiftet revisor

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af selskabernes årsrapporter for 2014 - 2018

5 Tabellen viser revisionshonorar for udvalgte selskaber, baseret på de pågældende selskabers fem seneste
offentliggjorte årsrapporter. Der tages i denne sammenhæng ikke højde for skævt regnskabsår, men blot de fem
seneste regnskaber, uagtet om regnskabsåret er forskudt fra de øvrige selskaber i figuren.
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I figur 11 er opgjort revisionshonorarerne for de seneste fem regnskabsår for selskaber, der alle har

skiftet revisor i denne periode og således efter implementeringen af de nye rotationsregler. Da figuren

indeholder selskaber af meget varierende størrelse er det for sammenlignelighedens skyld valgt at

indeksere revisionshonorarerne, således at regnskabsåret 2014 er sat til indeks 100, for på den måde at

kunne se den økonomiske effekt af revisorskiftet. På alle graferne er året for revisorskifte markeret med

et tydeligt, rundt datapunkt, for lettere at kunne se udviklingen i honoraret både før og efter. For de fleste

selskabers vedkommende er der tale om en betydelig udvikling over hele perioden og de fleste (syv ud af

12) har et lavere revisionshonorar i det eller de første år med ny revisor. I rapporten udarbejdet af

Accountancy Europe er der ligeledes udarbejdet en opgørelse over udvikling i revisionshonorar for hvert

medlemsland. Resultatet i rapporten bekræfter ovenstående figur, da der ses et fald i revisionshonorar

for PIE-virksomheder i Danmark jf. tabel 8:

Tabel 8: Udvikling i revisionshonorar for EU-medlemslande

Kilde: Willekens et al. 2019, s. 121

Figuren taler sit eget tydelige sprog og viser, at der i Danmarks tilfælde er tale om et fald i

revisionshonorar i perioden 2013 til 2017. Det største dyk ses i år 2015, men også i transitions-året

(2016) og i 2017 falder honoraret. På de fem år, som er medtaget i denne rapport, falder det

gennemsnitlige revisionshonorar for danske PIE-virksomheder med 17,4 %, hvilket umiddelbart er en ret
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markant udvikling, taget i betragtning, at de fleste øvrige medlemslande oplever en stigning i honorar i

samme periode.

På baggrund af ovenstående kan det ikke umiddelbart konkluderes, at den negative udvikling i

revisionshonorar skyldes, at kunderne har særligt fokus på pris, når de vælger revisor, men det kan

antages, at der i det mindste er en sammenhæng. Det synes mere end tilfældigt, at der for flere af

selskaberne i figur 11 er tale om en reduktion på mere end 20 % i forhold til året inden et revisorskifte,

når der for flere af de adspurgte PIE-virksomheders vedkommende blev nævnt pris som en væsentlig

faktor, og at mange derudover anskuer revision som en standardydelse, hvor revisionshusene ikke

adskiller sig fra hinanden.

8.5.2. Ressourceforbrug og kvalitet

Tidligere i analysen blev det dokumenteret, at samtlige revisorer ser det som krævende at sætte sig ind i

en ny virksomhed og derfor forventer at bruge flere ressourcer i år et. Derudover anvendes en del timer

på selve udbudsprocessen og udarbejdelsen af tilbud, som også skal dækkes ind af revisionshonoraret.

Med den ovenstående udvikling i prisniveauet i Danmark, tyder det altså på, at prissætningen ikke er en

faktisk afspejling af de forventede omkostninger, men at konkurrencen på markedet pt. medfører, at

revisionshusene er nødsaget til at tilbyde skarpe priser for at vinde kunderne. Dette fremhæves også af

Revisor-D i følgende citat:

Citatboks 48 viser, at prisen på de tilbud, som afgives til kunderne typisk ikke varierer meget fra hus til

hus, og at de generelt er lavere end det eksisterende revisionshonorar, som netop også var den

overvejende tendens identificeret i figur 11. Samtidig giver revisor her udtryk for, at der er betydelige

omkostninger forbundet med at udarbejde tilbuddene, hvilket igen fremhæver, at pris og opgavens

størrelse ikke er i overensstemmelse. Der er i interviewene med PIE-virksomhederne derfor spurgt ind til

prissætningen på de tilbud, de modtog fra de indbudte revisionshuse, og det fremgår, af citatboks 49

nedenfor, at der fra selskabernes side oftest forventes at opnå en lavere pris ved skift af revisor:

Citatboks 48:

“Det er en stor udfordring for branchen, fordi omkostningerne i forbindelse med et

tilbud kan være meget betydelige (...) vi har skulle lave den prissætning vi tror er

konkurrencedygtig, og det samme har konkurrenterne. Vi ligger typisk nogenlunde på

niveau, og det er typisk lavere end det har været før. ”
Kilde: Revisor-D
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Selskaberne udtaler her, at de tilbud de modtog havde en lavere prissætning end det eksisterende

honorar på daværende tidspunkt, og at prisen i sig selv kan være incitament til at sende opgaven i udbud,

da man forventer at opnå en lavere pris. På trods af, at der i år et bruges en del flere ressourcer på at

sætte sig ind i virksomheden og opnå tilstrækkeligt kendskab til forretningsgange og -aktiviteter, til at

kunne skrive under på regnskaberne, samt en øget mængde anvendte ressourcer til brug for

tilbudsudarbejdelse, som altså kun i nogle tilfælde giver afkast i form af et vundet udbud og fremtidig

aftale, forventer kunderne at skulle betale en lavere pris end hidtil. I interview med selskaber, som har

gennemgået et revisorskifte, blev der spurgt ind til, hvorvidt de oplevede, at det tog længere tid for ny

revisor at udføre revisionen i forhold til tidligere revisor. Regnskabschef-1 svarede i den sammenhæng

følgende:

Regnskabschefen giver altså udtryk for, at ny revisor har brugt længere tid, men at det var forventeligt,

og at revisionen ikke har taget længere tid, end man havde regnet med. Og selvom halvanden uge mere

end tidligere revisor ikke nødvendigvis lyder af meget, er der alligevel tale om en stigning i ca. 60 % i antal

brugte timer, på trods af, at honoraret på opgaven var nogenlunde uændret, som det fremgik af citatboks

45. Med udgangspunkt i dette tilfælde kan det altså antages, at der for alle nye revisionskunder bruges

ekstra tid det første år, men at den ekstra tid ikke nødvendigvis afspejles i honoraret, som det var

illustreret i figur 11. Tabel 8 viste samtidig, at det gennemsnitlige revisionshonorar i Danmark er faldet

siden 2017, hvorfor der umiddelbart ikke er sammenhæng mellem pris og antal brugte timer. For at få

indsigt i det faktiske forhold mellem pris og ressourceforbrug er det derfor valgt at inddrage realiserede

timer på en af de store PIE-virksomheder, der har skiftet revisor i 2013, og dermed har gennemgået to

regnskabsår med ny revisor på nuværende tidspunkt. Antal timer forbrugt på den pågældende

revisionskunde fremgår af figur 12:

Citatboks 49:

"Ja, jeg tror, at det er almindelig praksis, at man det første år altid får en rabat."
Kilde: CFO-6

“Dem vi valgte var sultne for at komme ind, og var klart billigere end de andre. Det er

også derfor, man laver et udbud engang i mellem. ”
Kilde: CFO-7

Citatboks 50:

“Det er klart, at de ikke har historikken, men jeg synes ret hurtigt, at de er kommet med.

Som eksempel kan man sige, at tidligere revisor kunne lave revisionen på 2,5 uge, hvor

ny revisor brugte 4 uger her første år. Og det tror jeg, er helt naturligt. ”
Kilde: Regnskabschef-1
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Figur 12: Eksempel på timeforbrug på ny PIE-kunde

År 1
realiseret

År 2
realiseret

År 3
realiseret

Timer 204 % 117 % 100 %

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af modtaget data

I figuren fremgår forholdet mellem realiserede timer i år et og år to holdt op mod det forventede

timeforbrug i år tre, som er det år, hvor revisor forventer at være tilstrækkeligt inde i forretningen og

dermed når et ressourceforbrug, som er i overensstemmelse med de fremtidige regnskabsår. Figuren

viser, at der i det første år er lagt over dobbelt så mange timer, som man forventer at skulle bruge i år

tre, mens der i år to er brugt 17 % mere. Dertil kommer de timer, som er brugt på udarbejdelsen af selve

tilbuddet og på at deltage i diverse møder og præsentationer mm., som ikke er medtaget i ovenstående

opgørelse.

Der er således tale om en væsentlig forskel i timeforbrug på nye versus eksisterende kunder, og at der

derudover bruges mange ressourcer på at vinde nye kunder. Ovenstående tabel viser ikke antallet af

timer eller fordelingen af timer på teammedlemmer, men der må antages at være tale om relativt “dyre”

timer, da der, jf. de afholdte interviews med revisorer, er høj partnerinvolvering både i forbindelse med

udarbejdelse af tilbud og deltagelse i udbudsrunden. Derudover vil de første år på en ny kunde også kræve

mere tilstedeværelse af de mest erfarne teammedlemmer, da man som nyt revisionsteam ingen historik

har og derfor skal bruge mere tid på at sætte sig ind i forretningen for at kunne forstå processer, risici

mm.

Der er således både tale om flere timer forud for en vundet revisionsopgave samt flere timer hos kunden,

såfremt revisionen vindes. I rapporten fra Accountancy Europe er der spurgt ind til, hvorvidt revisorerne

oplever en stigning i det gennemsnitlige antal revisionstimer pr. revisionsopgave som følge af den nye

revisorlov. 93 % af Big Four revisorerne svarer ja, hvilket ligeledes bekræfter ovenstående (Willekens et

al. 2019, s. 78). Det skal dog bemærkes, at svaret på dette spørgsmål ikke relaterer sig udelukkende til

rotationsreglerne, men er en vurdering af den samlede effekt af de nye regler, herunder også

begrænsningerne til revisors levering af ikke-revisionsydelser, samt de øgede ansvarsområder for

revisionsudvalgene. Stigningen i antal timer er derfor ikke nødvendigvis forårsaget af obligatorisk

firmarotation, men på baggrund af ovenstående formodes det, at have en sammenhæng, da et udbud og

dernæst et revisorskifte medfører mere arbejde for revisorerne.

Misforholdet mellem omkostninger for revisorerne og det aftalte revisionshonorar, medfører i flere

tilfælde en lavere tolerance fra revisors side, i forhold til materiale modtaget fra kunden i forbindelse med

revisionens afvikling. Således fremhæver nogle af de adspurgte PIE-virksomheder, at der ved skift til ny
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revisor medfølger et større fokus på ekstrafakturering, såfremt kvaliteten af det udarbejdede materiale

ikke vurderes at være tilstrækkeligt, eller hvis revisor har udført opgaver, der ikke umiddelbart var

inkluderet i aftalebrevet, jf. citatboks 51:

Begge citater fremhæver, at der er større fokus på ekstrafakturering, og at man som revisionskunde ikke

nødvendigvis kan forvente de samme ydelser og services inkluderet i prisen, som det muligvis har været

tilfældet med forhenværende revisor. Fra revisorernes synspunkt er spørgsmålet imidlertid, hvorvidt

ekstrafakturering kan gøre op for de omkostninger, der er tilknyttet tilbudsudarbejdelsen og onboarding,

og om kundernes holdning til pris også vil være en hindring i den sammenhæng.

Så længe der fra selskabernes side er en forventning om, at ny revisor skal byde ind med en lavere pris

end det honorar, man betaler til sin eksisterende revisor, vil det være svært for revisorerne at få prisen

opad, også selvom det lader til, at prisen ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med tilbuds-

og - eventuelt - onboardingprocessen. Men ikke kun de indledende omkostninger er et problem i forhold

til prisniveauet. Såfremt udbuddet vindes, er der andre overvejelser, som gør sig gældende, hvilket bl.a.

fremgår af citatboks 52:

Citatboks 51:

“Hvor du tidligere har haft en revisor i mange år, hvor der har været en større

tolerance for, hvis materialet ikke har været i orden, så har der været afregning ved

kasse et her. ”
Kilde: Regnskabschef-1

“Forskellen er nok, at der i honoraret til tidligere revisor var inkluderet mere sparring,

og der skulle mindre til, at de sendte en ekstraregning. Den pris vi betalte tidligere var

derfor nok mere en ”all inclusive”-pris, hvorimod vi nu kun betaler for morgenmaden,

og hvis vi skal have noget ved siden af, koster det ekstra. Hvor vi tidligere brugte

revisor til flere regnskabsmæssige spørgsmål, som der ikke nødvendigvis blev

faktureret for, får vi nu flere ekstraregninger for sådan nogle ting. ”
Kilde: IR-chef-1

Citatboks 52:

“I Danmark har vi simpelthen nået et bundniveau nu. Det kan vi jo se i forhold til

udlandet. Der tror jeg bare, at Danmark som land ligger meget lavere - relativt - end

andre uden for Danmark. Vi konkurrerer jo hinanden helt ned. Vi kan i hvert fald ikke få

udlandet med mere. ”
Kilde: Revisor-B
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Revisor-B udtrykker her en bekymring for, at prisniveauet ikke kan isoleres til kun at være et issue inden

for landets grænser, men også have en negativ påvirkning i forhold til status i udlandet. Dette kan antages

at blive et problem i forbindelse med koncernrevisioner, som ofte vil være tilfældet, når det handler om

PIE-virksomheder. Såfremt der forhandles et samlet honorar hjem i Danmark, der prismæssigt ikke

matcher niveauet i udlandet, vil komponentrevisorerne formentlig være skeptiske, og det kan resultere i

et presset samarbejde på tværs af landegrænser. Revisor-B specificerer dette yderligere i citatboks 53:

Blandt de adspurgte revisorer er der enighed om, at priserne er lave, men der nævnes også andre

konsekvenser end den manglende alignment med udlandet. Revisor-A fremhæver således, at de lave

priser også kan risikere at have en indvirkning på kvaliteten, jf. citatboks 54:

Revisor-A fremhæver her, hvordan de mange udbud, der er resultatet af overgangsreglerne i forbindelse

med firmarotation og de deraf følgende mange udbud på én gang, presser priserne og vedkommende har

en bekymring for, hvorvidt det går ud over kvaliteten - eller i hvert fald, om prisniveauet harmonerer med

ønsket om øget revisionskvalitet, som må antages at være en altid gældende målsætning. Og netop

sammenhængen mellem pris og kvalitet er et emne, som går igen hos en af de øvrige revisorer, som det

fremgår af følgende citat:

Citatboks 53:

“Problemet er lidt, at med de priser vi kan få, vil udlandet ikke servicere dem. Det kan

ikke opretholdes. ”
Kilde: Revisor-B

Citatboks 54:

“Alle de huse skal lige nu afgive nogle kunder og vinde nogle andre for at holde

markedsandele, og indtil der er noget stabilitet i det, vil der være en priskonkurrence på

toppen. Som det ser ud i øjeblikket presser det priserne nedad, og man kan være

nervøs for – på den lange bane – om det virkelig er det, regulator ønsker i forhold til

kvalitet mm. Egentlig vil man jo gerne øge revisionskvaliteten, men når der er

konkurrence om kunderne på samme tid øger det nok ikke prissætningen. ”
Kilde: Revisor-A
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Det bliver her tydeligt, at revisorerne anskuer revisionen som mere end blot en påtegning, men at de også

kan bidrage med sparring og viden qua deres øvrige kundeopgaver og generelle faglige kompetencer. Det

er derfor nærliggende at dykke ned i, hvorvidt prisens påvirkning på revisionskvaliteten er et issue for

selskaberne, eller om de ikke anskuer forholdet mellem de to elementer på samme måde, som revisorer.

Om kundens fokus på kvaliteten udtaler Revisor-A:

Revisorerne oplever altså ikke, at kunderne forholder sig til sammenhængen mellem pris og kvalitet, og

at fokus for dem blot er at minimere deres omkostninger til revisor. I forhold til, at flere kunder anskuer

revision som en standardydelse, er det altså en lidt anden opfattelse revisorerne giver udtryk for.

Revisorerne taler generelt mere om kvalitet og sætter spørgsmålstegn ved sammenhængen mellem

revisionskvaliteten og det prisniveau, der i øjeblikket eksisterer på det danske revisionsmarked. Såfremt

kunderne ikke vurderer, at der eksisterer en risiko for lavere revisionskvalitet, når prisen presses nedad,

giver det mening, at man har mere fokus på at omkostningsminimere, og derfor måske anser

revisionsydelsen for at være en hvilken som helst anden vare, man køber ind. Og netop faldende kvalitet

som resultat af rotationsreglerne, blev i redegørelsen fremhævet som ét ud af flere kritikpunkter, i

forbindelse med reglernes drøftelse og implementering. Derfor er der i interviewet med

Erhvervsstyrelsen spurgt ind til, hvorvidt man i kvalitetskontrollen forholder sig til sammenhængen

mellem pris og kvalitet og om man ser et fald i kvaliteten siden de nye regler trådte i kraft. Svaret på disse

spørgsmål fremgår af citatboks 57:

Citatboks 55:

“Det er klart. Hvis man vil have en meget lav pris, hvad kan man så forvente? En ting er

en underskrift, men en anden ting er også, hvad er det så for en proces og dialog, vi kan

have, og kan I hjælpe os med at udvikle os? Det er der jo ikke nogen, der kan, hvis prisen

er helt i bund. ”
Kilde: Revisor-B

Citatboks 56:

”Jeg synes, at vi ser for lidt af det i det danske marked. Selvom der kommer digitale

tools, og vi laver revisionen på en anden måde end i gamle dage, er der meget få som

udfordrer sammenhængen mellem kvalitet og pris. Oftest er det CFO’erne, som pusher

en agenda om, at det skal være en skarp pris, men der er ikke mange, som udfordrer,

om kvaliteten så også er der. De har tillid til, at vi som revisorer har styr på det. ”
Kilde: Revisor-A
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Erhvervsstyrelsen understreger her, at deres rolle er at vurdere, om kvaliteten er i orden, men at de ikke

direkte forholder sig til sammenhængen mellem pris og kvalitet. Honoraret indgår derfor blot indirekte i

risikovurderingen, og de kigger således på fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet, som netop kan være

en knap at dreje på, for at få arbejdshandlinger og revisionshonorar til at gå op. Den nuværende vurdering

er dog, at det ikke er tilfældet, hvilket umiddelbart ikke hænger sammen med revisorernes holdninger om

det lave prisniveau, hvis de på trods heraf kan revidere ud fra samme væsentlighedsniveau. En anden

forklaring kan være, at revisionshusene har lavere indtjening på de enkelte kunder, hvis de på grund af

kvalitetskravene ikke kan ændre på omfanget af udførte handlinger, men får et lavere honorar end

krævet, for at matche omkostningerne. Om netop det forhold udtaler Revisor-A:

Det tyder således på, at kvaliteten af revisionen ikke påvirkes af de lavere honorarer, men at det i stedet

går ud over dækningen på revisionsopgaverne. Oplevelsen blandt ét af de selskaber, som har skiftet

revisor inden for de seneste år er omvendt, at ny revisor har fastlagt et højere væsentlighedsniveau,

hvilket fremgår af citatboks 59:

Citatboks 57:

“Det vi ser på, er jo kvalitet. Vi ser på væsentlighedsniveauet, og om man har justeret

på det, når man får revisionen til en billig pris. Det ser vi faktisk ikke (...), men vi fører

ikke som sådan kontrol med honoraret - det er en aftale mellem revisionsfirmaet og

selskabet. Men honoraret indgår som risikofaktor, for hvis honoraret ikke matcher den

opgave, man står overfor, så kunne det være en indikation af, at man ikke laver alt det

arbejde, man burde gøre. ”
Kilde: Erhvervsstyrelsen

Citatboks 58:

“Vi forsøger jo altid at sikre, at kvaliteten har det minimum – eller højere – der skal til for

at kunne signe af på det, men der er pres på. Vi følger selvfølgelig manualer og andet, så

vi går ikke på kompromis med det, men det rammer indtjeningen. ”
Kilde: Revisor-A

Citatboks 59:

“Hvis de kommer med en billig pris, kan de ikke sidde og nørde det hele igennem. Så

ligger risikovurderingen for væsentlighed højere, og så kan vi klare os med nogle gode

forretningsgange, og så behøver vi ikke at kigge på 700 bilag”
Kilde: CFO-5
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CFO-5 har således den modsatte erfaring, nemlig at ny revisors pris på revisionsopgaven medfører et

højere væsentlighedsniveau, for på den måde at skulle se på færre bilag og dermed formentlig bruge

færre timer på opgaven. Det lader altså til, at der er forskellige erfaringer i forhold til skift af revisor, og

hvorvidt en eventuelt lavere pris påvirker revisionskvaliteten - eller blot omfanget af det udførte arbejde.

I ovenstående citat får man umiddelbart også det indtryk, at det for CFO’en handler om at minimere

omfanget af bilagstest og generelt at reducere den tid, som skal bruges på revision. Om prisen har en

indvirkning på kvaliteten virker ikke til at være en bekymring, og der lægges i udtalelsen vægt på, at man

kan “klare” sig med gode forretningsgange, hvilket også giver et indtryk af, at vedkommende gerne vil

nøjes og hovedsageligt betragter revision som en omkostning.

For at dykke ned i spørgsmålet om kvalitet og få et dybere indblik heri, blev der i interviews med selskaber,

som har skiftet revisor, spurgt ind til, om man oplever en forskel i approachen mellem tidligere og ny

revisor, hvortil selskaberne har svaret følgende:

Ud fra ovenstående citater fremgår det, at de adspurgte selskaber, som allerede har gennemført et

revisorskifte, ikke umiddelbart oplever en væsentlig forskel i den ydelse, man har fået, og at de ikke

mærker en forskel i måden, hvorpå revisor griber opgaven an. CFO-5 fremhæver, at den største forskel

mellem forhenværende og ny revisor ligger i væsentlighedsniveauet og dermed, hvor mange ting man

dykker ned i. Regnskabschefen nævner ny teknologi, men tilføjer, at de andre revisorer også kan byde

ind på den front, mens den interne revisionschef ikke mærker forskel i det almindelige revisionsarbejde.

Der er efterfølgende spurgt ind til, hvorvidt selskaberne oplevede en stigning i kvaliteten, efter at have

skiftet revisor, når nu der ikke bemærkes en væsentlig forskel i det udførte arbejde, og om der eventuelt

Citatboks 60:

“Det ved jeg ikke. Det er noget ny teknologi, men det har de andre også. ”
Kilde: Regnskabschef-1

“Hvis man snakker om det basic arbejde, som revisionen udfører, mærker man det

ikke. ”
Kilde: IR-chef-1

“Vi skal have årsrapporten færdig, og der skal ligge et protokollat til

bestyrelsesmødet. Det er de to helt store overordnede mål, så kan det godt være, der

er lidt forhindringer på vejen, for at komme derhen, men der er ikke den store

forskel. Den største forskel er, hvordan de sætter deres væsentlighedsniveau og hvad

de retter. ”
Kilde: CFO-5
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er oplevet et lavere kvalitetsniveau i året eller årene op til revisorskifte, når daværende revisor er bevidst

om, at man ikke skal servicere kunden fremadrettet, jf. citatboks 61:

Ovenstående viser forskellige oplevelser i forbindelse med et revisorskifte, men ingen af dem bemærker

en væsentlig forøgelse eller forringelse af kvaliteten. CFO-1 taler om risikoen for at fratrædende revisor

vil være mindre engageret i det sidste år, når man ved, at man er på vej ud, mens CFO-2 omvendt

fremhæver en mere proaktiv revisor, der viser øget interesse, for at efterlade et godt indtryk. CFO-4

bekræfter, at der ikke er forskel på kvaliteten ved skift af revisor, mens CFO-7 udtrykker, at man efter et

skifte føler sig mere sikker på, at alt er, som det skal være, fordi fratrædende revisor ikke vil risikere at

have lavet fejl, som ny revisor opdager, mens ny revisor helst vil identificere og drøfte tingene i år et.

Citatboks 61:

"Nej, vi oplever ikke nogle forskelle, hvor det har en karakter af, at man bare skal

malke de sidste år ud af det her system, for vi kan alligevel ikke kvalificere os til at

få opgaven fremadrettet. Det er lidt den mistanke, man kunne få, men det er ikke

oplevelsen. Det er den samme performance og interesse."
Kilde: CFO-1

"Nej, det er ikke mit indtryk. De har vidst i mange år, at det skulle ske, så det er

ikke en overraskelse for dem."
Kilde: CFO-4

"Der er lidt ekstra fokus på at få serviceret kunden i den sidste periode, så man

oplever den proaktive revisor, som man spørger efter. Men ellers kører det

relativt professionelt."
Kilde: CFO-2

”Man skal huske på, at den revisor der er på vej ud, har sidste chance for at finde

ud af, om der et eller andet galt, så de når at sige det selv, inden det nye firma

kommer ind. Og den nye revisor har selvfølgelig den interesse, hvis de ikke finder

det i år et, men kommer og siger det i år tre, så vil ledelsen og bestyrelsen også

kigge og sige, hvorfor finder i først det nu? Derfor er man rimelig tryg ved, at der

ikke er skeletter i skabet efter sådan en overgang. ”
Kilde: CFO-7
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8.5.3. Delkonklusion: Vigtige faktorer ved valg af nye revisor

Uafhængighed og kvalitet bør ifølge Grønbogen være de primære kriterier, når der vælges ny revisor,

men denne analyse viser, at det imidlertid ikke er tilfældet blandt de adspurgte selskaber. Flere

fremhæver kemi og pris som væsentlige parametre, hvilket antages at hænge sammen med en udbredt

opfattelse af, at revision er en standardydelse, og at der derfor ikke vurderes at være forskel blandt de

fire store revisionshuse i Danmark. Revisorerne har imidlertid en anden opfattelse og fremhæver

dataanalyse og digitalisering som vigtige konkurrenceparametre, hvorfor der tydeligt ses en kløft mellem

revisorernes og kundernes opfattelser. Kunderne har derudover svært ved at identificere, hvordan

tilbuddene adskiller sig fra hinanden og oplever heller ingen betydelig ændring i revisionskvaliteten ved

skift af revisor. Derfor oplever revisorerne heller ikke, at kunderne forholder sig til sammenhængen

mellem pris og kvalitet.

Der lader til at eksistere en forventning om, at revisionshonoraret skal sænkes ved skift af ny revisor,

hvilket blev bekræftet via den udarbejdede statistik samt rapporten fra Accountancy Europe. I flere af de

øvrige medlemslande har firmarotation umiddelbart medført en stigning i revisionshonorarer, men i

Danmark ses den modsatte udvikling. Revisorerne udtaler, at priserne i øjeblikket er historisk lave, og at

de ikke hænger sammen med den kvalitet, man gerne vil levere, og ej heller matcher prisniveauet i

udlandet. Den negative udvikling i revisionshonorar hænger ligeledes ikke sammen med de øgede

omkostninger der medfølger ved et revisorskifte, da det i eksemplet blev tydeligt, at det kræver langt

flere timer i år et og år to - foruden de ressourcer, der er anvendt til tilbudsudarbejdelsen og deltagelse i

udbudsprocessen. Uoverensstemmelsen mellem pris og omkostninger medfører ifølge flere deltagere, at

ny revisor bliver mere opmærksom på ekstrafakturering, og at eventuelle ekstra ydelser såsom

rådgivning og sparring ikke længere er inkluderet i prisen, som det oftest var tilfældet med tidligere

revisor.

8.6. Konklusion på den primære analyse
Analysen har til formål at besvare arbejdsspørgsmålet om, hvilke konsekvenser obligatorisk firmarotation

har for henholdsvis revisorer og PIE-virksomheder, samt hvilke muligheder, begge parter står overfor.

For overskuelighedens skyld er udarbejdet nedenstående figur 13, der samler op på analysen resultater:



8. Analyse

Side|91

Figur 13: Resultater af den primære analyse

Kilde: Egen tilvirkning

I figur 13 er således fremhævet de konsekvenser, muligheder og udfordringer, som er identificeret via

analysen. Nogle af ovenstående pointer overlapper og kan derfor være en konsekvens for begge parter,

mens andre identificerede konsekvenser kan fremstå som en mulighed for den ene part men en udfordring

for den anden.

Analysens resultater danner grundlag for opgavens næste kapitel, hvor det diskuteres, hvorvidt

ovenstående konsekvenser forventes at påvirke den fremtidige markedssituation på det danske

revisionsmarked.

PIE-selskaber Revisor
- Mange selskaber skal skifte revisor for første
  gang i 15 år og flere har aldrig prøvet at køre
  en udbudsrunde

- Pris og kemi er afgørende parametre, når der
  vælges ny revisor

- Selskaber tvinges til at skifte revisor, selvom
  de ikke har ønske herom

- Udbud og onboarding er mindre krævende for
  selskaberne, end forventet

- Selskaberne sender i udbud inden fristen, for
  at få de rette revisorer

- Revisorerne skal bruge flere ressourcer på
  tilbudsudarbejdelse og tenders end hidtil

- Kunderne har forhandlingsstyrken

- Revisor har mere fokus på ekstrafakturering,
  når kunden ikke leverer

- Kun Big Four inviteres med i udbudsrunden

- Priserne presses - revisionshonorar falder

Muligheder
- Mulighed for at få en lavere pris på
  revisionsydelsen efter udbud

- Mulighed for at vinde nye kunder og opnå
  større markedsandel

- Der er få revisionshuse at vælge mellem

- Tillidsforhold og samarbejde afbrydes og skal
  bygges op med ny revisor

- Kunderne har svært ved at se, hvor tilbuddene
  differentierer sig fra hinanden

- Uoverensstemmelse mellem honorar og
  omkostninger

- Revision anskues af mange kunder som en
  standardydelse

Konsekvenser

- Begge parter kan se fordele ved at rotere, men mener ikke nødvendigvis, at det har betydning
  for uafhængigheden

Udfordringer

- Uoverensstemmelse mellem, hvornår kunderne forvneter at ny revisor er tilstrækkeligt inde i
  forretningen, og hvornår revisor selv forventer det
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9. Diskussion
Følgende kapitel har til formål at diskutere, hvordan de i analysen identificerede konsekvenser af

obligatorisk firmarotation formodes at påvirke den fremtidige markedssituation på det danske

revisionsmarked og om det eventuelt vurderes, at de vil medføre behov for yderligere regulering på

området. Et eventuelt behov for yderligere regulering diskuteres med udgangspunkt i redegørelsens

afsnit 7.1.2. omkring lovændringens tilsigtede formål samt de i analysen identificerede holdninger blandt

de adspurgte interviewdeltagere. Det blev i redegørelsen forklaret, at obligatorisk firmarotation blev

indført med henblik på at styrke revisors uafhængighed, samt at forbedre markedsvilkårene for revision

af PIE-virksomheder. Lovændringen medførte samtidig skærpede ansvarsområder for

revisionsudvalgene og det er således deres opgave at sikre et uafhængigt forhold til den eksterne revisor.

Dette kapitel tager derfor afsæt i opgavens kapitel 7 og 8 og er således en diskussion af, hvordan reglerne

fungerer i praksis sammenholdt med de oprindelige teoretiske intentioner.

9.1. Oftere udbud
Generelt ses en tendens til, at de selskaber, som har skiftet revisor, ser tilbage på hele forløbet som

mindre tidskrævende og mindre besværligt, end man indledningsvist havde forventet. Derudover viste

undersøgelsen, at revisionshonorarerne oftest er faldet ved skift af revisor, og at flere af selskaberne så

det som en selvfølge, at få tilbudt en billigere pris på revisionsydelsen. Den lavere pris og det faktum, at

flere af de adspurgte selskaber betragter revision som en form for standardydelse, kan give anledning til

at forestille sig, at PIE-virksomhederne i fremtiden vil sende revisionen i udbud oftere end hvert 10. år,

hvis de altså både kan opnå en omkostningsbesparelse og ikke føler, at de går på kompromis med

kvaliteten. Det kan i hvert fald menes at være et argument for oftere rotation, og hvis de samtidig har

haft en positiv oplevelse i forbindelse med det første tvungne revisionsudbud, er det måske mere

sandsynligt at overveje et udbud inden det er påkrævet. Et af selskaberne udtaler i denne sammenhæng:

Reglerne for firmarotation findes i forordningens artikel 17, hvor det i stk. 1 fremgår, at revisionsfirmaet

udpeges for mindst ét år ad gangen og at opgaven maksimalt kan have en varighed af ti år. Der gives

mulighed for forlængelse af tidsperioden i yderligere ti år, såfremt en udbudsprocedure gennemføres.

Lovgivningen lægger dermed op til, at revisionen minimum skal i udbud hvert 10. år. I det oprindelige

udkast til reglerne, var tvungen firmarotation sat til seks år, og hvis man ser på hvordan reglerne er endt,

er der væsentlig forskel (Erhvervsstyrelsen). Vi har spurgt selskaberne, om de kunne forestille sig at

Citatboks 62:

“Det er ikke processen, der afskrækker i hver fald”
Kilde: Regnskabschef-1
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sende revisionen i udbud oftere, end de hidtil har gjort. Deres svar på dette spørgsmål fremgår af

citatboks 63:

Ovenstående selskaber giver udtryk for, at de i fremtiden kunne forestille sig at sende revisionen i udbud,

inden de bliver ramt af tiårs grænsen. Det ene selskab nævner, at revisionen skal sendes i udbud hvert

7.-8. år, da det er passende i forhold til, at revisor således kan nå at få et kendskab til kunden, men at ti

år er for længe. Vedkommende udtrykker, at rotationsreglerne er en god ide, da der må være grænser

for, hvor længe den samme revisor skal sidde det samme sted (CFO-7). CFO-5 påpeger, at et pristjek godt

kunne udløse et udbud, hvilket underbygger vores forventning om, at vi vil se flere og oftere udbud i

fremtiden. Der er dog også selskaber som antyder det modsatte, og som ikke ser grund til at sende

revisionen i udbud før tid, jf. citatboks 64:

Citatboks 63:

“Jeg har det sådan, det er noget man gør hvert 7.-8. år. Det skal ske, men revisor

skal også nå at kende forretningen, og man skal nå at have noget ud af dem. Hvert 3.

år er for tit, og hvert 10. år er for sjældent. ”
Kilde: CFO-7

“Det er klart, revisor er valgt for ét år ad gangen, og det er på generalforsamlingen

de vælger. Men der er en fælles forståelse for, at nu arbejder vi sammen hvert fald

de næste fem år. Når der så er gået tre – fire år, sætter man sig ned og snakker. Så

kan det være de kommer og siger, det vil vi da gerne, men sætter faktisk penge til, på

at være jeres revisor, det dur ikke, derfor skal honoraret være sådan her, hvis vi skal

være jeres revisor. Så kan det være vi siger, det er da meget muligt, men så prøver vi

bare igen, og ser om der er nogle der bider til bollen”
Kilde: CFO-5

Citatboks 64:

“Jamen vi regner med at køre rotationsperioden, det er sådan vi ser på det. Der kan

selvfølgelig ske nogle ting, men det er ikke sådan at vi har revisorskifte på agendaen

hele tiden. Hvis det går godt, vil jeg skyde på at de sidder perioden ud. ”
Kilde: RU-Formand-2

“Nej det tror jeg egentlig ikke. Jeg roser dem, men det tager altså også noget tid, at

komme ind i det, og jeg synes ikke, at ti år er lang tid. ”
Kilde: CFO-6
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Med udgangspunkt i selskabernes udtalelser alene, er det således uklart, om man skal forvente oftere

udbud i fremtiden eller om vi fortsat vil se store rotations-år hvert 10. år, fordi alle lader revisor sidde

perioden helt ud. En anden ting som taler for, at selskaberne vil beholde den samme revisor i 10 år, er

den hidtidige praksis inden indførelse af reglerne, hvor der for mange selskaber har været tradition for

et langt samarbejde med ekstern revisor. Blandt revisorerne forventer to af dem at kunne blive siddende

på en pågældende kunde i hele perioden, mens de andre to ikke ser det som en selvfølge. Det er således

svært at opstille en præcis forventning om, hvordan hyppigheden og antallet af revisionsudbud vil udvikle

sig i fremtiden. Hvordan revisorerne formår at planlægge de kommende rotationer vil formentlig også

have indflydelse, da reglerne om partnerrotation stadig er gældende og umiddelbart ikke harmonerer

med grænsen for firmarotation. Når ledende revisionspartner skal rotere hvert 7. år og hele teamet skal

hvert 10., kræver det planlægning at sikre, at kunden oplever kontinuitet og ordentlig overdragelse, så

partnerrotation ikke risikerer at blive en katalysator for firmarotation. Dette scenarie bekræftes af

Regnskabschef-1, som jf. citatboks 65 nedenfor netop fortæller, hvordan en forestående partnerrotation

var årsag til, at man valgte at sende revisionen i udbud før tid:

At undgå ovenstående situation kræver, at revisorerne har en fornuftig plan for den løbende rotation af

partnere. Med to partnere på en PIE-kunde vil det i praksis betyde, at revisorerne formentlig roterer første

partner af allerede efter tre-fire år, så man har tilstrækkeligt med overlap inden den anden

underskrivende revisionspartner skal udskiftes. Men selvom revisionshusene formår at planlægge

rotationerne således, at de volder mindst muligt besvær for kunden og man sikrer en fornuftig

vidensoverdragelse, vil det fra kundens perspektiv formentlig stadig være besværligt i et eller andet

omfang, at skulle forholde sig til minimum fire forskellige underskrivende revisorer. Det er således ikke

utænkeligt, at en partnerrotation tæt på grænsen for firmarotation vil betyde, at man sender hele

revisionen i udbud - og særligt, hvis det også giver mening i forhold til kundens forretningsmæssige

situation.

Med implementeringen af den nye revisorlov fulgte som tidligere nævnt en ny definition af virksomheder

af offentlig interesse, hvorfor antallet af danske PIE-virksomheder faldt betydeligt. Definitionen omfatter

børsnoterede selskaber, banker, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber, hvorfor store, unoterede

selskaber med omsætning over 5 mia. kr., og mere end 2.500 ansatte ikke længere klassificeres som en

PIE-virksomhed. Men på trods af, at færre selskaber er omfattet af reglerne om obligatorisk firmarotation,

Citatboks 65:

“Det var givet at vi skulle skifte. Og vi vidste at vi skulle skifte i 2020 (...) begge partnere

skulle roteres af, så det var også med i overvejelserne. Hvis vi alligevel skulle skifte i

2020, hvorfor så rulle en ny ind i 2019 og så skifte året efter? ”
Kilde: Regnskabschef-1
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er det forventeligt, at store danske ikke unoterede selskaber, frivilligt vil agere som en PIE-virksomhed

og dermed udskifte revisionsfirmaet løbende. Årsagen til denne forventning er, at reglerne blev indført

med det formål at sikre revisors uafhængighed og dermed øge tilliden til de offentliggjorte årsregnskaber.

Store danske familie- og fondsejede selskaber ønsker formentlig at samfundet har samme grad af tillid til

deres regnskaber, hvilket kan opnås ved at spille efter samme regler. Ét af de adspurgte selskaber falder

netop uden for PIE-definitionen og udtaler følgende om frivillig rotation:

Pågældende selskab har skiftet revisor inden for de seneste år og CFO’en råder endda revisorerne til ikke

at tro, at de fremadrettet kan beholde deres revisionskunder i ti år ad gangen. At de store danske familie-

og fondsejede selskaber vælger at sende revisionen i udbud frivilligt kan yderligere skyldes, at

bestyrelsesposter oftest er besat af personer, som besidder lignende poster i andre PIE-virksomheder,

hvor der officielt er krav til, at bestyrelsen og herunder revisionsudvalgene skal forholde sig kritisk til

revisors uafhængighed, hvorfor man formentlig vil tage dette ansvarsområde med sig i øvrige selskaber,

man er tilknyttet.

Selvom reglerne om obligatorisk firmarotation blot har været gældende i tre år, og det således er tidligt

at udtale sig om, hvordan det vil påvirke antallet og hyppigheden af rotationer i fremtiden, tyder

ovenstående observationer og faktorer på, at PIE-virksomhederne fremadrettet vil sende revisionen i

udbud oftere end hvert 10. år. I studiet udarbejdet af Accountancy Europe, har man forespurgt

revisionshusene om, hvorvidt de oplever at deltage i flere udbud end før implementeringen af tvungen

firmarotation. Svarene fra respondenterne i EU landene, ses fordelt i figur 14:

Figur 14: Udvikling i revisionsudbud ifølge revisorer i EU-medlemslandene

Kilde: Willekens et al. 2019, s. 81

Citatboks 66:

“Nej det er korrekt vi ikke er børsnoteret, men vi opfører os som om vi er. ”
Kilde: CFO-7
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Det ses, at 81 % af Big Four og 78 % af de mellemstore revisionshuse oplever, at de deltager i flere udbud

end før reglerne blev indført. At de mellemstore revisionshuse også oplever, at de deltager i flere udbud,

skal ses i sammenhæng med, at der samlet for EU er større tilbøjelighed til at skifte til et mellemstort

revisionshus, end det vi ser gøre sig gældende i Danmark. Studiet undersøger derudover mobiliteten på

markedet, som ligeledes bekræfter, at der finder flere revisorskift sted og at rivaliseringen således kun

er intensiveret over de seneste år, som studiet dækker. Tabel 6 fra Erhvervsstyrelsen viste

markedsandelene på det danske marked i henholdsvis 2015 og 2018 som et her-og-nu billede i forhold

til antallet af PIE-kunder fordelt på de enkelte revisionsfirmaer, men udtrykker ikke noget om, hvordan

disse kunder er flyttet mellem husene. Undersøgelsen fra Accountancy Europe giver derfor et mere

detaljeret billede af udviklingen i fordelingen af PIE-virksomheder og understreger, at selvom der netto

set ikke er stor forskel i markedsandele for Big Four hhv. før og efter implementeringen, har mobiliteten

været høj og der har således fundet flere udbudsrunder sted (Willekens et al. 2019, s. 113).  Dermed kan

det konkluderes at rotations reglerne har den betydning, at flere selskaber end tidligere sender revisionen

i udbud.

9.1.1. Nye krav til revisor

Ud fra ovenstående observationer har vi således en forventning om, at vi i fremtiden vil se flere og oftere

udbud af revisionsydelsen end hidtil. Samtidig tyder den foreløbige udvikling på, at konkurrencen - i hvert

fald på kort sigt - ikke aftager, men at Big Four derimod fortsat vil være de primære kandidater for PIE-

virksomhederne, og at der nok nærmere er tale om Big Three i den sammenhæng. Hvis ikke flere

revisionshuse kommer i spil ved udbud af PIE-revisioner og antallet heraf blot stiger, vil det resultere i

flere udbudsrunder og skarpere konkurrence blandt Big Four og dermed formentlig stille nye krav til

revisionshusene og deres revisorer. Accountancy Europe har spurgt revisorerne om, hvorvidt

konkurrencestrategien internt i husene er ændret, som følge af de mange udbud. Revisionsfirmaerne

svarer, at strategien i firmaerne har ændret sig, at der bruges mere tid på at tiltrække nye kunder, og at

flere personer end tidligere, er involveret i processerne (Willekens et al, 2019, s. 81). Det er også en

tendens vi ser i Danmark. Først og fremmest i forhold til planlægning og timing af partnerrotationer men

også i forhold til at håndtere tilbudsudarbejdelse og deltagelse i forskellige udbudsrunder. Derudover skal

revisorerne tage stilling til, hvilke kunder, man skal byde på og hvem som skal repræsentere

revisionsfirmaet i forskellige sammenhænge. Alle husene nævner dog, at de byder på det de bliver bedt

om, da det er op til kunden, om de ønsker, at husene skal lave revision eller rådgivning for dem. Det, der

tager tid, er alt det, der sker uden om tilbudsdokumentet. Revisorerne investerer mange ressourcer i at

forstå kundens ønsker, og få en dialog i gang, så man kan tilrettelægge sin indsats efter det. De hyppigere

dialoger og den mere direkte kamp om at vinde en given revisionskunde stiller nye krav til revisor og

dennes kompetencer i forhold til at præsentere og sælge sig selv. Den stereotype revisor arbejder fagligt

og struktureret og er ikke en udpræget performer eller sælgertype. De hyppigere udbud vil betyde, at
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flere revisorer skal i spil til at repræsentere revisionshusene og at det er nødvendigt at gøre brug af de

mere indadvendte typer. De ændrede vilkår og dermed ændrede krav til revisor omtales også af de

adspurgter revisorer, hvis svar fremgår af citatboks 67:

Fra selskabernes side er der ligeledes krav til revisors fremtoning og performance, og CFO-2 nævner i

den forbindelse,at det ikke blot er den ledende revisionspartner man har forventninger til men derimod

hele teamet, jf. citatboks 68:

De ændrede spilleregler og vilkår for revisorerne forventes derfor at påvirke, hvordan revisionshusene i

fremtiden vil træne og udvikle sine medarbejdere og hvor mange ressourcer man vil bruge herpå.

Et andet område, vi på baggrund af den intense konkurrencesituation forventer, at der vil investeres mere

i, er udviklingen af digitale tools og værktøjer, til brug for en mere effektiv og databaseret

revisionstilgang. Dataanalyse og dertilhørende revisionsværktøjer anvendes i stigende grad blandt de

store revisionshuse og anvendelsesmulighederne forventes at vokse (FSR, 2018), og med flere udbud i

vente og en mere direkte kamp om kunderne, er der grund til at antage, at dette vil prioriteres endnu

mere i fremtiden. På trods af, at analysen fandt frem til, at PIE-virksomhederne ikke umiddelbart har let

ved at se, hvor revisionshusene adskiller sig fra hinanden, var der en klar holdning blandt revisorerne om,

Citatboks 67:

"Det kræver også noget andet af os som revisorer, at man bliver bragt i spil hele tiden.

Alt det her med udbud, det var meget sjældent det skete tidligere, uanset om de er

tilfredse eller ej, så skal man bare skifte uanset."
Kilde: Revisor-B

“... i takt med, at der kommer flere udbud, vil jeg sige, at det er en vigtigere egenskab

at have, at man er udadvendt i en eller anden udstrækning. ”
Kilde: Revisor-D

Citatboks 68:

"Jeg tror altid, det har været vigtig, at man som partner er god til at sælge sig selv,

fordi det altid har været den måde, man har skullet skaffe sig kunder på. Men med de

nye rotationsregler er der måske mange flere, som bliver eksponeret for det. Nu er man

nødt til at få flere ud og præsentere sig selv. Og det er ikke nok, at der er én der er god.

Jeg forventer faktisk, at der sidder fire over for mig, som er gode og som kan finde ud

af præsentere sig selv."
Kilde: CFO-2
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at man kunne konkurrere på netop digitalisering. Og alt andet lige, må intensiveret konkurrence og

frygten for eventuelt at miste markedsandele medføre, at man afsætter flere ressourcer til at udvikle sin

forretning og gøre sig dygtigere end konkurrenterne. De kommende udbud og deraf følgende rotationer

kan endda risikere at bidrage til innovation og udvikling, da revisorerne således vil få oftere udskiftning i

deres kundeporteføljer og formentlig blive præsenteret for nye brancher og kundetyper. Et bredere

kunde-CV vil betyde nye problemstillinger og spørgsmål, man skal forholde sig til og på sigt medføre, at

revisorerne hver især opnår en bredere faglig viden.

9.2. Prisen vil på lang sigt stige
I analysen blev det identificeret, at prisen for revisionsydelsen oftest falder, når PIE-virksomhederne

skifter revisor og at der generelt er en forventning om, at man får tilbudt en lavere pris end den, man

hidtil har betalt. Derudover så vi, at priserne – ifølge revisorerne – er historisk lave og giver anledning til

bekymring, da det fremhæves, at de lave priser kan risikere at have indvirkning på kvaliteten af det

udførte arbejde og derudover er et problem i forhold til samarbejde med udenlandske

komponentrevisorer, fordi priserne i Danmark ikke svarer til niveauet i mange andre lande. Yderligere

fandt analysen frem til, at de lave priser ikke umiddelbart afspejler de faktiske omkostninger, som er

forbundet med et revisorskifte - herunder tilbudsudarbejdelse, deltagelse i udbudsrunden i form af møder,

præsentationer mm., og den ekstra tid det kræver i år et og til dels også i år to, inden det nye

revisionsteam er tilstrækkeligt inde i virksomheden og er på et “normalt” antal timer i forhold til at udføre

revisionen.

Det interessante i forhold til prisudviklingen på det danske marked er, at det egentlig er i modstrid med

det, man ville forvente af et marked med lav konkurrence og høj koncentration, som er tilfældet med de

få, stor spillere på markedet. I teorien burde det medføre, at udbyderne ville sidde med

forhandlingsstyrken og dermed skubbe priserne i en opadgående retning, men vi ser det modsatte. En

del af forklaringen ligger i den såkaldte “revisorkrig”, som blev udløst da KPMG og EY fusionerede i

Danmark i 2014. Tidligere KPMG-kunder skulle i den forbindelse vælge, om de ville gå med over til det

nye EY eller skifte til en anden revisor. Dette resulterede i en række udbud af store PIE-virksomheder,

som Big Four kæmpede om at vinde og derfor tilbød meget lave priser. Men selvom revisorkrigen er ovre,

hænger de lave priser ved, og vi så i analysen, at de kun er faldet over de seneste år (Willekens et al.

2019). Da vi ovenfor vurderer, at der i fremtiden vil komme flere og oftere udbud grundet de nye

rotationsregler, er det umiddelbart svært at forestille sig, at priserne - på den korte bane - vil stige. De

mange udbud og kundernes stærke pris-fokus vil formentlig gøre det svært for revisorerne at få priserne

i vejret, selvom de alle er enige om, at de ikke er rimelige og ikke modsvarer omkostningerne. For at

imødekomme udfordringen om uoverensstemmelsen mellem honorar og omkostninger ville det kræve, at

mindst ét af revisionshusene begynder at anvende mere en realistisk prissætning i deres tilbud og på den

måde viser kunderne, at de nuværende priser ikke kan hænge sammen for dem som leverandører af
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revisionsydelsen. Spørgsmålet er imidlertid, om et af de store revisionshuse ”tør” at gå forrest eller om

de er bange for, at en sådan ændring vil resultere i færre kunder og i sidste ende en svagere position på

markedet. Blandt nogle af PIE-virksomhederne er der endda en forståelse for, at priserne kan risikere at

stige, da de selv kan se, at tilbuddene de får, er urealistiske i forhold til det arbejde, som skal udføres

(CFO-6). Erhvervsstyrelsen udtaler i relation hertil, at revisorerne til dels selv er skyld i den negative

udvikling, fordi de har kæmpet så hårdt på prisen for at vinde kunder (Erhvervsstyrelsen), hvorfor det

vurderes, at netop revisorerne formentlig selv står med en mulighed for at kunne vende udviklingen og

få priserne op. Et andet element som taler for et opadgående prisniveau i fremtiden, er begrænsningen

på ikke-revisionsydelser, som også blev indført med den nye revisorlov og som indeholder et 70 %-cap i

forhold til rådgivningsydelser til en revisionskunde. Begrænsningen må alt andet lige medføre, at man i

fremtiden vil være nødsaget til at betragte revisionsydelsen endnu mere “stand alone” end hidtil, da det

ikke vil være muligt at lave samme mængde rådgivning for ens eksisterende revisionskunder, som ellers

er et forretningsområde, hvor revisionshusene har vækstet en del de seneste år (FSR, 2019a).

Et yderligere argument for, at priserne i fremtiden vil stige er de øgede ansvarsområder for

revisionsudvalgene og at det således i højere grad nu er revisionsudvalgets opgave at sikre et uafhængigt

samarbejde med ekstern revisor. Erhvervsstyrelsen fortæller i den sammenhæng, at der i England ses en

tendens til, at mere involvering af revisionsudvalgene medfører større bevidsthed omkring uafhængighed

og kvalitet og deraf en mindre stigning i revisionshonorarer (Erhvervsstyrelsen). Når revisionsudvalgene

eksplicit får til opgave at kontrollere revisors uafhængighed og dermed sikre kvaliteten af årsregnskabet,

er det ikke underligt, at man får et andet syn på sammenhængen mellem pris og kvalitet. Samme udvikling

vurderes at være forventelig i Danmark, fordi man som revisionsudvalg ikke vil kunne anklages for ikke

at have varetaget sine opgaver forsvarligt og derfor ikke vil kritiseres for at have presset prisen for meget.

En af de adspurgte revisorer nævner i den forbindelse tilfælde fra netop England, hvor revisionsudvalgene

har drøftet de respektive tilbud uden at kigge på prisen, for at sikre, at man vælger på baggrund af andre

parametre, jf. citatboks 69:

Revisor-D mener dog ikke, at det samme på nuværende tidspunkt gør sig gældende i Danmark, hvilket er

i tråd med vores analyse og en konklusion om, at prisen er en af de vigtigste faktorer, når der vælges ny

revisor blandt de danske PIE-virksomheder.

Citatboks 69:

“Bestyrelsen er meget opmærksom på, de vil ikke kunne kritiseres for at have presset

prisen. Vi har hørt om eksempler, hvor audit committee drøfter revisionstilbud eksklusiv

prisbilag, og forholder sig til, hvad der er af perspektiver på det. ”
Kilde: Revisor-D
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9.3. Kun Big Four tages i betragtning
Ét af formålene med at implementere obligatorisk firmarotation var at ændre på markedskoncentrationen

og at give bedre muligheder for de mellemstore revisionshuse til at blive en del af PIE-revisorerne.

Argumenterne var blandt andet, at rotation ville skabe mere dynamik i markedet og derved gøre det

lettere for de mellemstore revisionshuse at træde ind på den del af markedet. Opgørelserne udarbejdet

af Erhvervsstyrelsen for henholdsvis 2015 og 2018 viste imidlertid, at den samlede markedsandel for Big

Four er steget i den periode og at markedet således kun er blevet mere polariseret. De adspurgte

selskaber udtrykte, at de gerne ville have haft flere udbydere at vælge imellem, men alligevel valgte eller

planlægger de oftest kun at invitere Big Four. I flere tilfælde blev KPMG ikke vurderet som værende

kompetente eller globalt stærke nok til at håndtere en PIE-virksomhed, hvorfor der i realiteten nærmere

er tale om Big Three.

Der er således noget paradoksalt i, at man som selskab ønsker flere valgmuligheder, men ikke indbyder

alle de aktører, som i teorien burde kunne løfte revisionsopgaven. Ud fra den foreløbige udvikling og det

faktum, at den samlede markedsandel for Big Four er steget over de seneste år, har vi en forventning

om, at dominansen af Big Four kun vil stige i fremtiden, såfremt øvrige faktorer forbliver uændret. Dette

skal ses i lyset af, at der ovenfor argumenteres for en forventning om, at der fremadrettet vil opleves

flere og oftere udbud og at det – med det nuværende prisniveau – formentlig kun vil være de store

revisionshuse, der kan håndtere dette økonomisk og ressourcemæssigt. Økonomisk, fordi det blev

tydeliggjort, at der umiddelbart ikke er overensstemmelse mellem honorar og omkostninger og

ressourcemæssigt, fordi det ligeledes blev fremhævet, at der hos revisionshusene bruges mere tid på at

udarbejde tilbud og deltage i udbudsrunder. Hvis antallet og hyppigheden af udbud forøges, vil de mindre

revisionshuse formentlig ikke have hverken incitament eller mulighed for at deltage, fordi de ikke kan

tilbyde tilsvarende lave priser og ej heller anses som værende tilstrækkeligt kompetente i forhold til at

kunne håndtere store, internationale koncerner.

9.4. Behov for yderligere regulering
Vi forventer, at der vil være flere udbud i fremtiden, som følge af, at de selskaber, som allerede har været

igennem en sådan procedure, beretter det som værende mindre krævende end forventet og fordi flere

selskaber ser det som en mulighed for at opnå en lavere pris på revisionsydelsen. Der ses en tendens til,

at flere selskaber opfatter revision som en standardydelse og derfor som noget man relativt let kan skifte

leverandør på, ligesom øvrige ydelser man køber fra en ekstern part. Derudover er der flere selskaber

som udtrykker, at man kan være nervøs for, om man kan få de ”rigtige” personer, fordi markedet er så

koncentreret og Big Four sidder på så stor en del. Både selskaber og revisorer fremhæver, at det ville

være bedre for konkurrencen, hvis der var flere spillere på markedet, men obligatorisk firmarotation ser

umiddelbart ikke ud til at imødekomme denne udfordring.
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Spørgsmålet er, om en eventuel stigning i priserne på sigt vil have indvirkning på

markedskoncentrationen. Det er en mulighed for, at stigende priser vil gøre det mere attraktivt for de

mellemstore revisionshuse at melde sig ind i kampen om PIE-virksomhederne, hvis der ikke skal forventes

samme grad af underdækning, som antages at være det nuværende scenarie i flere tilfælde. Det vil

formentlig også kræve investering i udvikling af forretningen og udvidelse af ressourcer for at kunne

matche de behov, PIE-virksomhederne har, samt de krav de derfor stiller til deres revisor, hvilket ligeledes

vil være afhængig af den forventede indtjening. En eventuel stigning i revisionshonorarer vil derudover

også være et udtryk for, at forhandlingsstyrken bevæger sig mod revisorernes side og at markedet

således bliver mere på udbyders præmisser. Det vil samtidig betyde mindre indgangsbarrierer for at

indtræde på markedet og alt andet lige gøre det lettere for de mindre revisionsvirksomheder at få

fodfæste.

Forventningen om stigende priser er dog behæftet med visse usikkerheder og særligt er det svært at

estimere, hvor lang tid der vil gå, inden ovenstående dynamikker vil have effekt. Derfor er det vores

vurdering, at der i stedet bør kigges på, hvorledes man eventuelt kan fremskynde disse processer eller

foretage andre tiltag, som kan fremskynde prisstigninger eller formindske koncentrationen på toppen af

det danske revisionsmarked. Både for at imødekomme PIE-virksomheder og revisorers ønsker men også

for at opfylde det oprindelige formål med implementering af obligatorisk firmarotation.

10. Konklusion
Obligatorisk firmarotation for PIE-virksomheder blev indført med EU-forordning nr. 537 af 16. april 2014

med virkning fra 17. juni 2016 og var et resultat af EU’s drøftelser i Grønbogen om revisionspolitik –

læren af krisen (2010). Grønbogen blev udgivet efter finanskrisen og lagde op til diskussion af revisors

uafhængighed og ansvar, samt risikoen ved et koncentreret revisionsmarked. På baggrund heraf blev der

indført obligatorisk firmarotation for PIE-virksomheder, hvilket betyder, at disse selskaber fremover skal

sende revisionen i udbud hvert 10. år og at der samtidig er en begrænsning for, hvor mange år i træk

man kan anvende samme revisionsfirma. Lovændringens formål er derfor dels at skærpe revisors

uafhængighed og derigennem øge kvaliteten af regnskaberne og dels at forbedre markedsvilkårene for

revision af PIE-virksomheder.

Studiet har haft til hensigt at undersøge, hvordan implementeringen af obligatorisk firmarotation har

påvirket både revisorer og PIE-virksomheder og særligt om det tilsigtede formål vurderes at være opfyldt

på nuværende tidspunkt eller forventes opfyldt i fremtiden. Derfor har studiet baseret sig på i alt 18

kvalitative interviews med hhv. Big Four-revisorer, CFO’er, øvrige regnskabsansvarlige eller

revisionsudvalgsformænd for danske PIE-virksomheder samt chefkonsulenter fra Erhvervsstyrelsen, for

at belyse lovændringens betydning fra begge parters synspunkt. De deltagende PIE-virksomheder

9. Diskussion
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repræsenterer både Small Cap, Mid Cap og Large Cap virksomheder og fordeler sig mellem selskaber,

som henholdsvis har skiftet revisor, står over for et skifte eller er midt i processen, for at opnå forståelse

for holdninger og erfaringer både før, under og efter en gennemført firmarotation.

Undersøgelsen viser, at der umiddelbart er en generel positiv holdning om obligatorisk firmarotation for

de selskaber, som allerede har gennemført et revisorskifte, på trods af at de forinden var skeptiske og

forberedt på, at det ville kræve ekstra tid og ressourcer. Flere fortæller endda, at de forestiller sig at

sende revisionen i udbud oftere end hvert 10. år fremadrettet, selvom man inden reglernes

implementering ikke havde overvejet at skifte revisor. Derudover blev det tydeligt, at mange selskaber

anskuer revision som en form for standardydelse og derved ikke ser de store problemer i at skifte sin

leverandør ud. Flere selskaber ser det som en mulighed for at tjekke prisen på revisionsydelsen og

indhente et billigere tilbud, mens andre er mere bekymrede for den viden, der går tabt når et mangeårigt

samarbejde ophører og ny revisor skal sættes ind i forretningen. Fordi revision ofte anskues som en

standardydelse, bliver pris og kemi i mange tilfælde de afgørende parametre, når der vælges mellem de

indbudte revisorer, da det som revisionskunde er svært at identificere forskelle i de modtagne tilbud hvad

angår tilgang til og udførelse af revisionen. For revisorerne er der derimod en opfattelse af, at man

konkurrerer på kvalitet, brugen af dataanalyse og andre digitale tools, hvorfor der lader til at være en

kløft mellem det, som henholdsvis kunden og revisor ser som konkurrenceparametre. Prisen på

revisionsydelsen er dog også i stærkt fokus hos revisorerne, der mener, at niveauet i øjeblikket er meget

lavt og at det ikke harmonerer med den kvalitet man ønsker at levere og derudover risikerer at være en

udfordring i forbindelse med samarbejde med revisorer i andre lande, hvor priserne er højere.

Undersøgelsen viste i den sammenhæng også, at en udbudsproces og en efterfølgende onboarding af

kunden er mere ressourcekrævende for revisor end for kunden og at der ikke er overensstemmelse

mellem det lave honorar og de faktiske omkostninger, som er forbundet med at indtræde som revisor på

en ny kunde, da revisorerne bruger mange ressourcer på udarbejdelse af tilbud samt ekstra timer i de

første år, for at opnå et tilstrækkeligt kendskab til forretningen. Derudover fandt undersøgelsen frem til,

at PIE-virksomhederne kun overvejer Big Four som mulige revisorer og at konkurrencen på markedet

derfor kun er blevet intensiveret, som følge af de mange udbud og rotationer. Blandt nogle selskaber

eksisterer endda en bekymring om, hvorvidt man har mulighed for at få de ønskede revisorer, når man

skal udskifte revisor, fordi overgangsreglerne medfører mange rotationer i henholdsvis 2020 og 2023.

Derfor vælger nogle at sende revisionen i udbud før tid, da man ej heller ønsker en revisor, som har travlt

med for mange andre kunder eller som også er revisor for konkurrenten.

Uafhængighed viste sig ikke at være en reel bekymring blandt PIE-virksomheder og revisorer, og hvorvidt

firmarotation har bidraget til skærpet uafhængighed er således svært at besvare ud fra dette studie.

Generelt er der dog en holdning om, at friske øjne på revisionen kan bidrage til nye drøftelser af forskellige

områder og problemstillinger og derved skabe værdi for kunden.
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Studiet kommer således frem til, at obligatorisk firmarotation ikke umiddelbart opfylder de tilsigtede

formål om skærpet uafhængighed og mindre koncentration på revisionsmarkedet. På baggrund af de

foreløbigt identificerede konsekvenser er der en svag forventning om, at priserne på revision vil stige

over tid og at revisorerne delvist kan påvirke dette, hvis de begynder at prissætte revisionsydelsen, så

det matcher de tilhørende omkostninger. Det er dog uvist, om en prisstigning også vil resultere i lavere

markedsandele til Big Four og hvornår det eventuelt vil ske. Der vurderes derfor at være behov for

yderligere regulering eller initiativer på området, såfremt man ønsker at imødekomme de

problemstillinger, som indledningsvist førte til implementering af obligatorisk firmarotation.

11. Perspektivering
Nærværende afhandling har haft fokus på at belyse, hvilke konsekvenser obligatorisk firmarotation har

for henholdsvis PIE-virksomheder og revisorer, og hvorvidt formålet om at styrke revisors uafhængighed

er opfyldt. Studiet belyser revisors uafhængighed i opfattelse, hvor resultatet af analysen viser, at

reglerne ikke har nogen effekt herpå, i følge PIE-virksomhederne og revisorerne. I den sammenhæng

kunne det derfor være interessant at se nærmere på revisors uafhængighed i fremtoning, og undersøge,

hvorvidt reglerne har styrket og haft indflydelse på tredjemands syn på revisors uafhængighed. Dette kan

gøres ved at foretage en omfattende undersøgelse af de forskellige stakeholders’ opfattelse af revisors

uafhængighed i fremtoning henholdsvis før og efter reglerne blev indført, for dermed at undersøge om

reglernes påvirkning opfattes anderledes af tredjepart.

Et andet vigtigt formål, som obligatorisk firmarotation skal adressere, er markedskoncentrationen, hvor

denne undersøgelse viser, at markedet er mere koncentreret omkring Big Four end før reglerne trådte i

kraft. Det kunne derfor være interessant at undersøge på, hvorfor mid-tier revisionshusene ikke deltager

i de mange udbud. Herunder hvorvidt de reelt er interesserede i at komme ind på PIE-markedet,

eventuelle barrierer, samt hvilke regulative tiltag der – set fra deres side – kan bidrage til et mindre

koncentreret marked. Her ville det være relevant at indhente kommentarer fra EU angående deres

overvejelser om lovændringens foreløbige konsekvenser og om de ser behov for yderligere regulering på

området.

Lignende regler er på nuværende tidspunkt ikke indført i USA, da PCAOB ikke støttede op om forslaget.

Det kunne i den sammenhæng være interessant at undersøge deres bevæggrunde herfor, og hvad de i

stedet gør for at skærpe revisors uafhængighed og sikre konkurrencen på markedet.
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Bilag 1: Oversigt over alle danske PIE-virksomheder pr. 31. maj 2019

Selskab Cap Revisor Første år Sidste år Sidste år In scope Årsag
A.P. Møller Mærsk Large PwC 2012 2021 2031 Nej 0
Aab Small EY 2015 2024 2034 Nej 0

Agat Ejendomme Small Deloitte 1995 2020 2020 Ja 1

AGF Small Deloitte 2005 2016 2026 Ja 2

ALK0Abelló Large Deloitte 1995 2020 2020 Ja 1

Alm. Brand Large Deloitte 1995 2020 2020 Ja 1

Ambu Large EY 2006 2026 2036 Ja 2

Andersen & Martini Small PwC 2013 2022 2032 Nej 0

Bang & Olufsen Mid EY 2012 2021 2031 Nej 0

Bavarian Nordic Mid Deloitte 1999 2023 2023 Nej 0

Bioporto Small PwC 2014 2023 2033 Nej 0

Blue Vision Small Baker Tilly
Denmark

2014 2023 2033 Nej 0

Boliga Gruppen Small KPMG 2014 2023 2033 Nej 0

Bostad  (Admiral
capital)

Small Deloitte 2011 2020 2030 Ja 1

Brd. Klee Small PwC 2000 2023 2023 Nej 0

Brdr. A & O
Johansen

Small EY 1995 2020 2020 Ja 1

Brdr.Hartmann Mid Deloitte 2009 2018 2028 Ja 2

Brøndby IF Small PwC 2013 2022 2032 Nej 0

Carlsberg Large PwC 2005 2026 2036 Nej 0

cBrain Small PwC 2012 2021 2031 Nej 0

Cemat Small BDO 2005 2026 2036 Nej 0

ChemoMetec Small Deloitte 2001 2023 2023 Nej 0

Chr. Hansen Holding Large PwC 2010 2020 2030 Ja 1

Coloplast Large PwC 1998 2023 2023 Nej 0

Columbus Mid Deloitte 1998 2023 2023 Nej 0

Copenhagen Capital Small KPMG 2016 2025 2035 Nej 0

D/S Norden Mid PwC 1998 2023 2023 Nej 0

Danske
Andelskassers Bank

Small Deloitte 2013 2022 2032 Nej 0

Danske Bank Large Deloitte 2015 2024 2034 Nej 0

Dantax Small Beierholm 2012 2021 2031 Nej 0

Demant Large Deloitte 1996 2023 2023 Nej 0

Den Jyske
Sparekasse A/S

Small Deloitte 2017 2026 2036 Nej 0

DFDS Large EY 1995 2020 2020 Ja 1

Djurslands Bank Small EY 1995 2020 2020 Ja 1

DLH Small EY 1995 2020 2020 Ja 1

DSV Large PwC 2010 2026 2036 Ja 2
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F.E. Bording Small EY 1995 2020 2020 Ja 1

Fast Ejendom
Danmark

Small EY 2014 2023 2033 Nej 0

FirstFarms Small PwC 2006 2026 2036 Ja 2

FLSmidth & Co Large EY 2005 2026 2036 Ja 2

Flügger Small PwC 2011 2020 2030 Ja 1

Fynske Bank Small EY 1995 2020 2020 Ja 1

G4S Large PwC 2015 2024 2034 Nej 0

Gabriel Holding Small KPMG 2014 2023 2033 Nej 0

Genmab Large PwC 2001 2023 2023 Nej 0

German High Street
Properties

Small PwC 2007 2016 2026 Nej 0

Glunz & Jensen
Holding

Small EY 1995 2020 2020 Ja 1

GN Store Nord Large PwC 2008 2028 2038 Ja 2

Greentech Energy
Systems (tidl.
Athena)

Small EY 2011 2020 2030 Nej 0

Gyldendal Small Deloitte 1995 2020 2020 Ja 1

H+H International Mid Deloitte 2012 2021 2031 Nej 0

Harboes Bryggeri Small Beierholm 2005 2027 2037 Ja 2

Hvidbjerg Bank Small PwC 1995 2020 2020 Ja 1

IC Group A/S Mid PwC 2013 2022 2032 Nej 0

InterMail Small Grant
Thornton

2012 2021 2031 Nej 0

ISS Large EY 2005 2023 2023 Nej 0

Jeudan Large Deloitte 1999 2023 2023 Nej 0

Jutlander Bank Mid PwC 2015 2024 2034 Nej 0

Jyske Bank Large Deloitte 1995 2020 2020 Ja 1

Kreditbanken Small Deloitte 1995 2020 2020 Ja 1

Københavns
Lufthavne

Large PwC 1995 2023 2023 Nej 0

Lollands Bank Small Deloitte 1995 2020 2020 Ja 1

Lundbeck Large Deloitte 2000 2023 2023 Ja 3

Luxor Small PwC 1996 2023 2023 Nej 0

Lån og Spar Bank Mid Deloitte 2013 2022 2032 Nej 0

Matas Mid EY 2014 2023 2033 Nej 0

Migatronic Small EY 1995 2020 2020 Ja 1

MT Højgaard Holding Small EY 1995 2020 2020 Ja 1

Møns Bank Small Deloitte 2011 2020 2030 Nej 0

Netcompany Large Deloitte 2012 2027 2037 Nej 0

NeuroSearch Small PwC 1997 2023 2023 Nej 0

Newcap Holding Small EY 2010 2019 2029 Ja 2

Nilfisk Holding Large Deloitte 2017 2026 2036 Nej 0

NKT A/S Mid Deloitte 2013 2022 2032 Nej 0

NNIT Mid PwC 1998 2023 2033 Nej 0

Nordfyns Bank Small Deloitte 2000 2023 2023 Nej 0
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Nordic Shipholders Small PwC 2012 2021 2031 Nej 0

Park Street
Nordicom

Small PwC 2005 2026 2036 Ja 2

North Media Small Deloitte 2009 2018 2028 Ja

Novo Nordisk Large PwC 1995 2020 2020 Ja 3

Novozymes Large PwC 2001 2023 2023 Nej 0

NTR Holding Small Deloitte 1989 2023 2023 Nej 0

ONXEO EUR0.25 Small Deloitte N/A N/A N/A

Orphazyme Mid EY 2015 2024 2034 Nej 0

Pandora Large EY 2011 2020 2030 Ja 1

PARKEN Sport &
Entertainment

Small PwC 2008 2026 2036 Ja 2

Per Aarsleff Mid PwC 1995 2020 2020 Ja 1

Prime Office Small Deloitte 2013 2022 2032 Nej 0

Rias Small PwC 2013 2022 2032 Nej 0

Ringkjøbing
Landbobank

Large PwC 1995 2020 2020 Ja 1

Roblon Small Deloitte 2009 2018 2028 Ja 2

Rockwool
International

Large PwC 2014 2023 2033 Nej 0

Rovsing Small BDO 2013 2022 2032 Nej 0

Royal Unibrew Large KPMG 2008 2027 2037 Ja 2

RTX Mid Deloitte 1995 2020 2020 Ja 1

Salling Bank Small PwC 1995 2020 2020 Ja 1

Sanistål Small EY 1995 2020 2020 Ja 1

Santa Fe Group Small KPMG 2016 2025 2035 Nej 0

SAS AB Mid PwC 2013 2022 2032 Nej 0

Scandinavian Brake
Systems

Small EY 1995 2020 2020 Ja 1

Scandinavian
Private Equity

Small Grant
Thornton

2016 2025 2035 Nej 0

Scandinavian
Tobacco Group

Large PwC 2009 2019 2029 Ja 3

Schouw & Co. Large EY 1995 2020 2020 Ja 1

Silkeborg IF Invest Small Deloitte 1995 2020 2020 Ja 1

SimCorp Large PwC 2014 2023 2033 Nej 0

Skako Small PwC 2012 2021 2031 Nej 0

Skjern Bank Small PwC 2011 2020 2020 Ja 1

Solar Mid PwC 1995 2020 2020 Ja 1

SP Group Mid EY 2011 2020 2030 Ja 1

Spar Nord Bank Large EY 1996 2023 2023 Nej 0

Sparekassen
Sjælland Fyn

Mid Deloitte 2014 2023 2033 Nej 0

Strategic
Investments

Small KPMG 2008 2026 2036 Ja 2

Sydbank Large EY 1995 2020 2020 Ja 1

TCM Group Small Deloitte 2016 2025 2036 Nej 0
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The Drilling
Company of 1972
A/S

Large PwC 2019 2028 2038 Nej 0

Tivoli Mid PwC 2003 2023 2023 Nej 0

Topdanmark Large Deloitte 1995 2020 2020 Ja 1

Torm Mid Deloitte 2003 2323 2323 Nej 0

Totalbanken Small Deloitte 2008 2027 2037 Ja 2

Tryg Large Deloitte 2002 2023 2023 Nej 0

Veloxis
Pharmaceuticals

Mid PwC 2003 2023 2033 Nej 0

Vestas Wind
Systems

Large PwC 1999 2023 2023 Nej 0

Vestjysk Bank Mid PwC 1995 2020 2020 Ja 1

Victoria Properties Small PwC 2011 2020 2030 Ja 1

Zealand Pharma Mid Deloitte 2014 2023 2033 Nej 0

Ørsted Large PwC 2010 2019 2029 Ja 3
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Bilag 2: Mail sendt til PIE-virksomhederne angående interview forespørgsel 1

PIE-virksomheder der har skiftet revisor

Kære XXXX

Vi er to cand.merc.aud.-studerende fra CBS, som er i gang med vores kandidatafhandling. Vi skriver til
dig, fordi vi er sikre på, at du kan bidrage med relevant og spændende viden om vores emne.
Vi bliver vejledt af statsautoriseret revisor Sumit Sudan, og vores opgave omhandler implementeringen
af tvungen firmarotation for danske PIE-virksomheder.  Vi ønsker i den forbindelse at afdække, hvilke
konsekvenser firmarotation har for henholdsvis revisionskunde og revisor.

EU-forordningen blev implementeret i 2016 og de skærpede krav har nu været gældende i 3 år. Vi
mener derfor, at det er et oplagt tidspunkt at undersøge, hvilke faktorer der spiller ind når man vælger
ny revisor og hvilke overvejelser man gør sig både før, under og efter et revisorskifte, samt hvilke
fordele og ulemper revisionskunden oplever ved tvungen rotation.

I vores indledende analyse har vi identificeret, at XXXX har gennemført revisorskifte i 201X, hvorfor vi
meget gerne vil interviewe dig i forhold til ovenstående problemstilling. Vi håber derfor, at du har lyst til
at hjælpe med belysning af emnet set fra dit og direktionens perspektiv, ved at deltage i et interview på
ca. 30 min.
Vi afholder ligeledes interviews med underskrivende revisorer fra the big 4, for at kunne udarbejde en
nuanceret analyse.

Udtalelser vil fremgå anonyme, ligesom XXXX ikke vil fremgå med navn i vores opgave.

Vi ved at sommerferien nærmer sig, men håber, at du kan finde tid til et møde inden for de nærmeste
uger - gerne i perioden fra d. 27/06 til d. 02/08. Mødet kan afholdes fysisk eller elektronisk, afhængig
af hvad, som passer bedst.

Såfremt du ikke har mulighed for at deltage, vil vi meget gerne interviewe jeres regnskabschef eller
anden medarbejder, som er involveret i revisionsprocessen og som kunne have lyst til at hjælpe os.

På forhånd tak for din opmærksomhed. Vi håber at høre fra dig.

Med venlig hilsen
Sissel Berntsen og Linette Meyer
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Bilag 3: Mail sendt til PIE-virksomhederne angående interview forespørgsel 2

PIE-virksomheder der skal skifte revisor

Kære XXXX

Vi er to cand.merc.aud.-studerende fra CBS, som er i gang med vores kandidatafhandling. Vi skriver til
dig, fordi vi er sikre på, at du kan bidrage med relevant og spændende viden om vores emne.
Vi bliver vejledt af statsautoriseret revisor Sumit Sudan, og vores opgave omhandler implementeringen
af tvungen firmarotation for danske PIE-virksomheder. Vi ønsker i den forbindelse at afdække, hvilke
konsekvenser firmarotation har for henholdsvis revisionskunde og revisor.

EU-forordningen blev implementeret i 2016 og de skærpede krav har nu været gældende i 3 år. Vi
mener derfor, at det er et oplagt tidspunkt at undersøge, hvilke faktorer der spiller ind når man vælger
ny revisor og hvilke overvejelser man gør sig både før, under og efter et revisorskifte, samt hvilke
fordele og ulemper revisionskunden oplever ved tvungen rotation.

I vores indledende analyse har vi identificeret, at XXXX står overfor et revisions udbud i 2020, hvorfor
vi meget gerne vil interviewe dig i forhold til ovenstående problemstilling. Vi håber derfor, at du har lyst
til at hjælpe med belysning af vores emne set fra revisionsudvalgets perspektiv, ved at deltage i et
interview på ca. 30 min.
Vi afholder ligeledes interviews med underskrivende revisorer fra the big 4, for at kunne udarbejde en
nuanceret analyse.

Dine udtalelser vil fremgå anonyme, ligesom XXXX ikke vil fremgå med navn i vores opgave.

 Vi ved at sommerferien nærmer sig, men håber, at du kan finde tid til et møde inden for de nærmeste
uger - gerne i perioden fra d. 26/06 til d. 02/08. Mødet kan afholdes fysisk eller elektronisk, alt efter
hvad der passer dig bedst.

Såfremt du ikke har mulighed for at deltage, vil vi som alternativ gerne interviewe en af dine kollegaer
fra revisionsudvalget.

På forhånd tak for din opmærksomhed. Vi håber at høre fra dig.

Med venlig hilsen
Linette Meyer og Sissel Berntsen
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Bilag 4: Mail sendt til revisor angående interview forespørgsel

Kære XXXX

Vi er to cand.merc.aud.-studerende fra CBS, som er i gang med vores kandidatafhandling. Vi skriver til
dig, fordi vi i den forbindelse er sikker på, at du kan bidrage med relevant og spændende viden om vores
emne.

Vores opgave omhandler implementeringen af tvungen firmarotation for danske PIE-virksomheder og vi
ønsker at afdække, hvilke konsekvenser det medfører for hhv. revisor og revisionskunde. Der er pt.
gang i flere store revisionsudbud og endnu flere kommer i spil i de kommende år, hvorfor vi mener at
det er en meget aktuel problemstilling. Vi er særligt interesserede i at høre din holdning til tvungen
rotation og hvad du oplever som hhv. fordele og ulemper set fra revisors synsvinkel, samt hvilke
erfaring du har gjort dig indtil videre. Vi afholder også interviews med flere danske PIE-selskaber for at
anskue emnet fra begge sider, og har således både haft samtaler med selskaber, der allerede har
gennemgået et revisorskifte, samt selskaber, som står midt i eller overfor en udbudsrunde.

Vi håber at du har lyst til at hjælpe med belysning af problemstillingen set fra revisors synspunkt ved at
deltage i et interview af 30-40 minutters varighed. Vi ved at sommerferien nærmer sig, men håber
alligevel at du kan finde tid til et møde inden for de nærmeste uger – gerne i perioden fra den 27/6 til
den 02/08. Mødet kan afholdes fysisk eller via telefon/Skype, alt efter hvad der passer dig bedst.

På forhånd tak for din opmærksomhed. Vi håber at høre fra dig.

Med venlig hilsen
Sissel Berntsen og Linette Meyer
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Bilag 5: Mail sendt til Erhvervsstyrelsen angående interview forespørgsel

Kære Susanne Thorhauge

Vi er to cand.merc.aud.-studerende fra CBS, som er i gang med vores kandidatafhandling.
Vi skriver til jer, fordi vi er sikre på I kan bidrage med relevant og spændende viden om vores emne.

Vores opgave omhandler implementeringen af tvungen firmarotation for danske PIE virksomheder, og
vi ønsker i den forbindelse at afdække hvilke konsekvenser det har for henholdsvis revisionskunden og
revisor.
Særligt vil vi gerne undersøge, hvilke faktorer der spiller ind når man vælger ny revisor og hvilke
overvejelser man gør sig både før, under og efter et revisorskifte, samt hvilke fordele og ulemper
revisionskunden oplever ved rotation. Derudover forsøger vi at finde ud af, hvorvidt rotationsreglerne
lever op til det tilsigtede formål og hvilken betydning det har for revisionsmarkedet generelt.

Vi har talt med 10 PIE-selskaber som enten har skiftet, står midt i det, eller skal skifte i 2020, samt
underskrivende revisorer fra Big Four, og vi synes derfor det kunne være interessant, at få jeres indsigt
i problemstillinger og hvilke erfaringer I på nuværende tidspunkt har gjort jer.

Vi håber derfor, at I vil hjælpe med at videresende denne forespørgsel til en, som kan hjælpe med at
belyse ovenstående problemstilling set fra Erhvervsstyrelsens perspektiv, og som kunne have lyst til at
bidrage til vores afhandling ved at deltage i et interview på ca. 30 minutter.

Vi ved, at vi befinder os midt i sommerferien, men håber, at vedkommende kan finde tid til et møde
inden for de nærmeste uger – gerne i starten af næste uge eller i perioden 12. – 27. august. Mødet kan
afholdes fysisk eller elektronisk, alt efter hvad der passer bedst.

På forhånd tak jeres opmærksomhed. Vi håber at høre fra jer.

Med venlig hilsen
 Linette Meyer og Sissel Berntsen
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Bilag 6: Interviewguide til PIE-virksomheder, som har skiftet, eller er midt i et skifte

Interviewguide

Hvad er dit syn på tvungen rotation:

· Fordele
· Ulemper
· Ville I have skiftet revisor, hvis ikke I var ramt af disse regler?
· Synes du, at det styrker revisors uafhængighed?

Spørgsmål til udbudsprocessen:

· Hvilke drøftelser I gjorde jer inden processen?
· Eventuelle bekymringer ifm. revisorskifte?
· Hvordan forberedte I jer på udbudsprocessen?
· Hvad lagde I vægt på i beslutningen af ny revisor?
· Var der forskel på de tilbud, I fik?

Spørgsmål til onboardingsprocessen:

· Hvordan har onboarding-processen forløbet?
· Hvordan kan man eventuel forbedre sådan en proces?
· Ville det give mening med et onboarding-fee det første år?
· Hvad har det specifik krævet af ressourcer fra jeres side?
· Har I haft ekstra omkostninger i forbindelse med skiftet?

Øvrige spørgsmål:

· Påtænker I at beholde samme revisor i ti år eller vil I sende i udbud oftere?
· Mærkede I forandringer hos tidligere revisor i årene op til skiftet?

- Stigning i honorar?
· Har du yderligere at tilføje?

Generelt:

· Introduktion til opgaven
· Præsentation af os selv
· Er det OK at optage interviewet?
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Bilag 7:  Interviewguide til PIE-virksomheder, som skal skifte revisor

Interviewguide

Generelt:

· Introduktion til opgaven
· Præsentation af os selv
· Er det OK at optage interviewet?
· Indledende analyse viser, at I skal skifte revisor efter 2020, er det korrekt?

Hvad er dit syn på tvungen rotation:

· Fordele
· Ulemper
· Ville I have skiftet revisor, hvis ikke I var ramt af disse regler?
· Synes du, at det styrker revisors uafhængighed?

Spørgsmål til udbudsprocessen:

· Hvor langt er I i processen?
· Hvordan vil I gribe processen an – føler I jer rustet til at køre udbudsprocessen?
· Eventuelle bekymringer ifm. revisorskifte?
· Hvilke revisionsfirmaer har I tænkt jer at invitere?

- Synes du der er nok aktører på markedet?
· Hvad vil I lægge vægt på i jeres beslutning af ny revisor?

Øvrige spørgsmål:

· Hvor længe forventer I der går, inden ny revisor forstår virksomheden?
· Mærker i nogle forandringer, hos nuværende revisor?
· Har du yderligere at tilføje?
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Bilag 8: Interviewguide til revisorer

Interviewguide

Generelt:

· Introduktion til opgaven
· Præsentation af os selv
· Er det OK at optage interviewet?

Hvad er dit syn på tvungen rotation:

· Fordele
· Ulemper
· Hvordan påvirker tvungen rotation revisors uafhængighed?
· Oplever du, at kunden har den samme opfattelse?
· Hvilken betydning har tvungen firmarotation for det danske revisionsmarked?

- Ville man helst være foruden?

Hvordan påvirker tvungen rotation jer som revisionsfirma:

· Hvilke tanker I som revisionshus har gjort jer omkring de mange udbud inden for de
kommende år
- Hvordan forbereder i jer?

· Hvad har det af betydning for revisionsbranchen generelt?
- Innovation?

· Hvad har det af betydning for partnerne, at de nu skal deltage i flere udbud? Gør man
noget, for at forbedre performance?

· Går det ud over det ”daglige” arbejde?
· Har I, de nødvendige ressourcer (til de mange udbud)
· Er det muligt at sammensætte det ”rigtige” team eller tager man dem, som er ledige?

Spørgsmål til tilbudsprocessen:

· Hvordan er forholdet mellem de ressourcer, tilbudsprocessen kræver, og det
forventede udbytte?

· Hvor stor en investering tages der typisk ifm. en førstegangsrevision? Er
udbudsprocessen dækket ind af denne?

· Hvordan sikrer man, at det tjener sig hjem over den valgte periode?
· Er det givet på forhånd, hvem som vinder de respektive udbud? Gør det noget ved ens

indsats / kvaliteten af tilbuddet?
· Tror du, at kunden kan gennemskue de forskelle, der er i de tilbud, de modtager?
· Hvad oplever du, at kunden lægger vægt på i sin beslutning?
· Har kunden fokus på kvalitet? Og hvad forstår man ved det?
· Hvor lang tid går der, før man har den nødvendige forståelse af kundens forretning,

som tidligere revisor havde?
· Har du yderligere at tilføje?
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Bilag 9: Interviewguide til Erhvervsstyrelsen

Interviewguide

Generelt:

· Introduktion til opgaven
· Præsentation af os selv
· Er det OK at optage interviewet?

Implementering af forordningen:

· Hvad ser I som det overordnede formål med forordningen?
· Hvilken rolle har I haft i forbindelse med implementering af obligatorisk firmarotation?
· Hvilke tilbagemeldinger har I fået fra selskaberne efter implementering af obligatorisk

firmarotation?
· Hvilke udfordringer er selskaberne og revisorerne stødt på?

Spørgsmål til kvalitet og pris:

· Ses der en forbedring i kvaliteten, efter obligatorisk firmarotation er indført?
· Ses der ændringer i kvaliteten i årene op til revisorskifte?
· Hvorledes forholder I jer til sammenhængen mellem kvalitet og honorar?

Spørgsmål til markedskoncentrationen:

· Hvordan påvirker reglerne markedssituationen?
· Forsøger I at påvirke markedskoncentrationen?

Øvrige spørgsmål:

· Har de nye regler påvirket jeres måde at arbejde på?
· Ser I behov for yderligere regulering på området?
· Har I yderligere at tilføje?
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Bilag 10: Interviewguide med CFO-1 (virksomhed 1 – Small Cap)

Linette: Det vi har fundet frem til i vores indledende analyse, det er, at I står til at skulle skifte revisor senest
i 2020. Det er rigtig ikke?

CFO-1: Det kommer an på, 2020 er det sidste år eksisterende revisor må revidere, og så skal vi
have en ny i 2021.

Linette: Har I tænkt jer at vente til da, eller overvejer I at gøre det før?

CFO-1: Ja vi venter til 2021.

Linette: Helt fra toppen, hvor er I så henne i den proces. Hvor meget tid bruger I på det på
nuværende tidspunkt?

CFO-1: Stort set ingenting. Ikke andet end at vi er bevidste om, at der kommer en opgave. Jeg vil
sige, konceptuelt en eller anden form for udbudsproces i efteråret 2020. Muligvis tidligere.
Det er hvert fald ikke 2019 aktivitet, at kører et udbud.

Sissel: Har I gjort jer nogle tanker om for hvem, udbudsrunden skal gælde, eller er det bare dem,
der har lyst til at byde ind?

CFO-1: Den umiddelbare overvejelse vil være, i forhold til at kunne håndtere den her type
virksomhed, der skal en vis størrelse til. Vi har også udenlandske datterselskaber, det er
ikke fordi, vi er nogen stor koncern, men vi har dog udenlandske datterselskaber i lande,
hvor vi har den udfordring, at vi troligt ikke slår til, Letland, Litauen og Polen. Vi har også i
Tyskland på nuværende tidspunkt, men det er under afvikling. Det vil sige specielt Letland,
Litauen og Polen, der har vi den udfordring, at vi læser ikke mange bilag og aftaler på lokal
sprog, der har revisionen den funktion, at de også fungerer som vores kontrollant, at
tingene går nogenlunde fornuftigt til. Vi er nødt til at have nogle, der rent faktisk kan sætte
sig ind i aftalerne. Generelt bruger vi en controlling funktion, til at sikre, at rapporteringen
er retvisende og giver mening. Det er jo et gevaldigt handicap, at vi ikke kan læse aftaler,
eller bilag for den sags skyld. Det gør jo, at vi har behov for nogle, der samarbejder med
nogle, og så lander du jo hurtigt blandt de fire store, som jo så kun giver tre, når man ikke kan
foretage genvalg.

Linette: I realiteten er det ikke det helt stor udbud af revisorer, der matcher jeres behov?

CFO-1: Det opfatter vi ikke. Det er ikke fordi, vi er et C25 eller largecap selskab, men vi er dog
en børsnoteret virksomhed med en vis størrelse og med en vis kompleksitet. Derfor tror vi
også på, at det giver god mening, at vi skal i den øvre del af segmentet. Derudover har vi en
geografisk udfordring, vi har kontor i Aalborg, man kan sige, udbuddet af erfarne revisorer
er ikke det samme i provinsen som i København. Stort set alle de store virksomheder ligger
med hovedsæde i København, så der er et andet udbud der. Det er vi også nødt til at
tage hensyn til.

Linette: Som det er lige nu, så går jeg ud fra, at det er et af de andre huse, der håndterer jeres skat?

CFO-1: Nej det er det faktisk ikke. Vi håndterer selv skat, og så har vi faktisk samme hus, som
rådgiver. Det kan man godt forholde sig til, nu er skat ikke voldsomt kompliceret her, og vi har
også den problemstilling, skatten skal jo også kontrolleres i forhold til årsregnskabs
princippet. Skatteplanlægning fylder ikke meget, når princippet er dansk moderselskab og
tre baltiske selskaber. Intern samhandel er meget begrænset, der er ikke noget væsentlig i
TP problemstilling, der er ikke immaterielle anlægsaktiver, man kan sige, den interne
samhandel udgør under 1 %.

Linette: Hvordan hvis ikke de her regler var blevet indført, og I var nødsaget til at finde ny revisor,
tror du så, det var nogle tanker, I havde gjort jer alligevel?
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CFO-1: Næppe. Så skulle det have været noget andet, der gjorde det. I almindelig kontinuerlig
drift ville jeg umiddelbart sige nej. Hvis vi så havde planlagt, eksempelvis havde gjort vores
aktier væsentlig mere synlige på aktiemarkedet, og sagde, hvad skal der til, for at vi vil blive
opfattet attraktive og dynamiske, så kunne det være, et af de håndtag man ville trække i.
Under henseende til bøvlet ved at gøre det, kontra forventningen til hvad det vil skabe
af værdi, så er det ikke noget, vi umiddelbart ville kaste os ud i af egen fri vilje.

Linette: Når du siger bøvlet, hvad er det så, for nogle forventninger man har, hvorfor tænker man, at
det kan risikere, at blive en bøvlet ting at skulle skifte.

CFO-1: For det første er der udbudsprocessen. Det er jo et add on, som jeg skal ud og håndtere. Det
er ikke helt simpelt, hvis det skal gøres ordentligt. Det er en øvelse, som man typisk ikke har
den store erfaring i at tilrettelægge. Man risikerer endda, at skulle have nogen til at hjælpe
sig med det, og skal så bruge forholdsvis meget energi på det. Man skal lave de
beskrivelser, der gør, at der er et seriøst grundlag at gøre det på. Alene det at arrangere
udbuddet, er en ressourcekrævende proces, som jo i sig selv ikke skaber meget værdi, fordi
der er ikke nogen forventning om at et udbud, ville kunne ændre honoraret voldsomt. Det
vil ikke være vores forventning. Så er der selve skiftet, det er tungt. Yderligere er der en
lang række medarbejdere hos den her revisionspartner, som dels skal sætte sig ind i vores
forretning, og dels skal sætte sig ind i den måde, vi administrer tingene på. Det gør jo bare,
at revisionen i starten bliver tungerere, fordi man ikke har den indsigt som kontinuiteten
giver. Det gør også, at uanset hvad vi gør, for at indføre en ny revisor i vores forretning, så
går der en periode, inden vi føler, at vi har en revisor, der forstår den forretning, vi driver
tilstrækkeligt godt. Det vil sige, kvaliteten af den dialog vi vil have, den bliver en anden. Det er
selvfølgelig også det der åbner overfor, at der er noget vi har overset og været blinde for i
en periode, som pludselig kommer på banen. Det er jo, det positive i det her, hvor der kan
dukke noget op af værdi. Som sagt lidt populært, bøvlet det er vi rimelig sikker på, det får
vi. Hvad der så dukker op af det andet, det ved man jo ikke.

Linette: Jeg tænker også, er det noget du er orienteret om fra dit netværk, der har hørt noget
konkret, om andre der har skiftet revisor og har fortalt nogle af de her ting, eller er det den
forventning man har, ud fra ens logiske tankestrøm omkring det?

CFO-1: Det er nok mest det sidste, plus de erfaringer jeg trods alt har haft undervejs. Jeg har været
i virksomheder, der har skulle skifte revisor, godt nok lidt mindre typer virksomheder hvor vi
har gjort det men samme problematik. Vi har trods alt også oplevet, at der har været
personrotation, både tvungen personrotation og den personration som udskiftning af
personale hos revisor giver anledning til. Der oplever vi jo også, at nu starter vi forfra igen,
med nogle som ikke har forstået, hvad det går ud på. Selv hvis man har samme selskab,
men der sker personrotation, og der stadigvæk er kontinuitet mellem de seks mennesker, fire
gengangere og to nye, så bare det at der er to nye, det gør, at der dukker misforståelser op.

Linette: Er det uanset hvad niveau, de nye på sådan en revisionsteam har. Jeg tænker jo yngre en
medarbejder, så har det mindre betydning for jer. Eller oplever I, det generelt bare betyder
tungere dialog i starten og lidt flere udfordringer?

CFO-1: På partner niveau har det ikke betydet så meget, der har de været gode til at sikre, de er
briefet på hvordan, forretningen hænger sammen. Med to partnere der er de jo også i den
situation, når vi snakker personrotation, at de kun har skiftet en. De er meget opmærksom
på, de kan ikke gå i byen uden af tage ægtefællen med. Det er godt nok lidt tungt, men
sådan er det. Det har selvfølgelig også sine fordele i den her situation. Når så vi kommer på
manager niveau, der har vi haft et skifte, det koster altså. Det er personen der opbygger
noget erfaring og noget kontinuitet. Når der kommer en ny, så ser man på det med kliniske
øjne, og forstår ikke lige konteksten. Det gælder selvfølgelig også længere nede, men det
mærker vi måske ikke så meget. Det er mere der, vi bliver udsat for, at vi engang imellem
kommer til at opleve de ny prøvedes bestræbelser på at lære, hvad praktikken er på nogle
områder. Vi er nok, fordi vi ligger i Nordjylland, en af de få virksomheder, hvor man for
alvor kan drive revision. Mange af de andre steder, der laver man jo selv materialet. Vi laver



14. Bilag

Side|122

jo et materiale, som kan revideres. Mange af de andre steder der laver man hele arbejdet
som revisorer. Der er situationen nok anderledes i København, hvor der er mange der
arbejder på den form konstant. Det gør revisorerne altså ikke her.

Linette: Det spiller selvfølgelig også ind.

CFO-1: Ja det spiller altså ind. Der er faktisk ikke så mange, som er vant til at drive det som rigtig
revision, hvor de kun forholder sig til et materiale, som klienten har frembragt selv.

Linette: Jeg vil sige, det er også lidt ny viden for os, for det er jo sådan, vi er vant til at arbejde. Det
er meget fint lige at få den nuance på også.

CFO-1: Jeg kan ikke huske, hvad der er i Nordjylland, men der er under ti børsnoteret virksomheder. De skal
så fordeles på de fire store, så kan I selv regne ud hvor mange de
har. Så er der nogen, som er en del af udenlandske koncerner, men mange steder har revisor en hånd
med i at lave en del af materialet.

Linette: Nu snakkede du om den her overgangsperiode, der så er, når man skifter revisor, og at det
tager noget tid før, kvaliteten er der hvor man ønsker. Hvor mange år forventer du, eller
tror du, der vil gå, før man føler, man er helt oppe på samme niveau som med tidligere
revisor.

CFO-1: Det er et godt spørgsmål. Mit gæt men kun et gæt, vi skal nok tre år ind. Det første år der
vil alt være nyt og spændende, og man vil meget koncentrere sig om, at man har styr på tal,
processer og systemer og at få tilrettelagt revisionen. Andet år bliver sådan en blanding,
hvor der vil være nogle ting, som giver påtale, og som de gerne vil have tilrettelagt
anderledes. Efter år tre, der tror jeg, at hovedparten af revisionen vil være rutine, og så vil
man begynde, at koncentrerer sig om noget andet i forretningen og være skarpere på det
overordnede problem. Det er min formodning, men det er jo svært at sige.

Linette: Jeg tænker også, at det er meget realistisk at gøre sig den forestilling.

CFO-1: Til gengæld vil det nok være det første eller andet år, at eventuelle grundlæggende ting
dukker op. Jeg vil sige, det vil nok typisk være år et muligvis år to, men typisk nok år et, hvis
der er noget man siger, det har historisk set været behandlet forkert.

Linette: Det er jo så også en af de ting, der har ligget til grund for at få indført de her regler. Det er
selvfølgelig til dels for at skærpe revisors uafhængighed, men også sikre sig på en anden
måde at man opdager, hvis der bliver lavet nogle fejl, fordi man så skifter ud.

CFO-1: Det er klart. Fordelen ved, at der er friske øjne, der kigger på det er, at de engang
imellem kan spotte noget, som alle andre har taget for givet, fordi de har kigget i rigtig lang tid.

Linette: Jeg tænker, i og med I har haft den samme revisor i så mange år, at man kan se fordelen i
at selve udbudsrunden, selvom det bliver en krævende proces, at man også fra jeres
synspunkt kan håbe, at man kan få øjnene op for nye initiativer eller nye måder at gøre
tingene på, eller ting der har rørt sig i revisions branchen, som man ikke har fået øjnene op
for, fordi man har kørt med de samme i mange år?

CFO-1: Nu er vi så lidt i den specielle situation, at vi har også de sidste 45 år kørt med det samme IT
system, og skifter nu fra et meget sikret IT system til en SAP platform. Det er så også
en af grundene til, at 2019 bliver det første år, hvor vi er rent SAP baseret. Vi var delvist SAP
baseret i 2018, men primært baseret på det gamle IT system. Det er klart, vi har også set en
fordel i, at nå så langt hen og på et kendt system, inden vi skulle skifte revisor. Det at lære
vores gamle system, både på godt og ondt, det var ikke særlig sjovt. Forventningen er klart,
at det bliver nok i år et, at man ser effekten af, at der er friske øjne, der ser på det. Det
gode er selvfølgelig, at der er ting som bliver udfordret, som burde have været udfordret
tidligere.

Linette: Man kan jo sagtens forestille sig, at der kommer nogle lidt andre diskussioner, og man ser
på noget andet og stiller spørgsmål til nogle andre ting.
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CFO-1: Ja.

Sissel: Nu sagde du godt nok, at det først er i 2021, at I skal have ny revisor,
men oplever I på nuværende tidspunkt, hos det revisionsfirma der reviderer jer nu,
nogle ændringer til deres tilgang eller proces?

CFO-1: Nej. Det er klart, de er også meget påvirket af, at vi skifter system, og vi skiftede i øvrigt også
forretningsmodel. Nej vi oplever ikke nogle forskelle, hvor det har en karakter af, at man
bare skal malke de sidste år ud af det her system, for vi kan alligevel ikke kvalificeres os til at
få opgaven fremadrettet. Det er lidt den mistanke man kunne få, men det er ikke
oplevelsen. Det er den samme performance og interesse.

Sissel: Det er nemlig også det nogle af tankerne går på. At man vil se en stigning i honorar,
men det er ikke noget i oplever.

CFO-1: Nej vi har lavet en flerårig honoraraftale, så det kan de sådan set ikke. I hvert fald ikke på
den hårde del, det er klart, så kan de på de bløde dele, der hvor de yder separat assistance,
der er en dialog. Men på den anden del, der har vi garderet os mod det aftalemæssigt. Det
er klart, der kunne være den mistanke, at man de sidste år faldt lidt af på den. Omvendt er
man jo nok heller ikke interesseret i en situation, at når kollegerne tager over, så dukker
der ting op, som man egentlig synes, man skulle have gjort noget ved.

Linette: Så man kunne egentlig forestille sig, at det også kan bidrage på en positiv måde, fordi man
ved at lige om lidt, så er der nye revisorer der tager over.

CFO-1: Så vil man hvert fald sikre sig grundlaget, det har været i orden, og der ikke har været
noget at komme efter.

Linette: Nu sagde du godt nok til at starte med, at I ikke var særlig langt i processen omkring det
med udbud, men har I gjort jer nogle tanker om, hvad I vil gøre for at lette den her
proces så meget som muligt?

CFO-1: Nej nu er det jer, der er professionelle og må formodes at have en del professionalisme på
udbud. Jeg har en ide om, at der faktisk er en i Danmark, der har skrevet en bog om
revisionsudbud. Kender I den, eller kender i flere? Det er jo en af de ting, hvis vi skulle
sammenligne det med et eller andet f.eks. vores forsikringer, der har vi jo, en decideret
forsikringsmægler inde til at styre vores forsikringsudbud. Professionalismen i at håndtere
et forsikrings udbud, det kan vi simpelthen ikke håndtere in house i sådan en virksomhed
som vores. Det kan der være nogle af de helt store virksomheder, der har ekspertise til det,
fordi de har en risk manager, men vi er ikke store nok til, at vi har en decideret risk manager
som fuldtids profession.  Vi har lavet en bog om hvordan, udbud kan laves, skriver en til mig
her, og det er faktisk i Deloitte. Det er klart, det er en af de ting, vi vil forsøge at gribe fat i.
Inden vi overhovedet finder ud af hvordan, vi vil gribe det an, så lige læse os til hvordan
bliver det generelt grebet an.

Linette: Ja selve processen. Så har I heller ikke på nuværende tidspunkt tænkt så meget over, når
man så har valgt ny revisor, om man så skal gøre noget anderledes der? Jeg ved ikke, om
man kunne forestille sig at gribe revisionen an på en anden måde? Eller sørge for på en
eller anden måde at den viden de nye revisorer skal have, at de så får den hurtigst muligt
eller lettest muligt? Eller har man også en ide om, at når man når der til, så er det mere
revisors ansvar?

CFO-1: Det er ikke tænkt igennem på nuværende tidspunkt. Udbudsprocessen er jo en ting. Så
forestiller jeg mig, at vi konceptuelt ligger frem, hvad består revisionsopgaven i, hvad er det
for en virksomhed, vi driver, hvad er det for nogle processer, vi har, hvad er det for nogle
systemer, vi arbejder med. Man gør det jo formentlig også tilgængelig, det skal revisor jo gøre
nu i årsregnskabet, der kan man henvise til, hvad er det for nogle nøgleproblemstilling, der
er. Så forestiller jeg mig egentlig, at det er de bydende revisionsselskaber, der selv gør sig
nogle tanker om hvordan, de vil gribe opgaven an, og dermed som de typisk vil inkludere i det
tilbud, de giver. Når vi så på den baggrund har foretaget et valgt, så forventer jeg,
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der er en onboarding proces, som vi ikke lige har tænkt igennem på nuværende tidspunkt,
hvordan skal se ud. Det er jo også en balancegang, på den ene side skal vi stille viden til
rådighed, på den anden side skal vi jo opretholde revisors uafhængighed. Der skal vi have
tænkt os om, hvad er det der skal være indholdet i sådan en onboarding proces, som jeg
forestiller mig har tyngde på det forretningsmæssige og det systemmæssige. Det vil nok
være de to punkter, som de vil fokuserer på. Det er klart, procesmæssigt vil det jo være
lettere, hvis der var noget godt materiale at tage udgangspunkt i, for hvis det skal gøres
ordentligt, så er det jo ikke så let det her. Der er jo ikke den store erfaring med det rundt
omkring.

Linette: Der er selvfølgelig også lidt tid til. I kan nå at forberede jer på den del.

CFO-1: Jeg ved ikke, det må vi jo prøve at overveje. Nu er det her Jacob Nørmark i Deloitte, som
åbenbart er deres udbudsmand. Jeg ved faktisk ikke, om der er nogle hos nuværende revisor,
 som er udbudsfolk. Man kan sige, de var jo nok typisk der, vi ville gå hen. Det vil
ikke give nogen mening for os at gå til de øvrige for at få hjælp, hvis det er en
af de tre mulige. Jeg vil sådan set hellere bruge nuværende revisor, som er afskåret
fra at byde, hvis jeg føler jeg får behov for kompetence. Men det afhænger jo så af, at der
er nogle hos nuværende revisor, der har den kompetence med udbud.

Linette: Der får man lige så meget brug for eksisterende revisor til at hjælpe en videre?

CFO-1: Jeg forestiller mig, at man har en eller anden form for central faglig kompetence
hos nuværende revisor. Der vil jeg jo konceptuelt helst have en sparringspartner, som ikke
er hos en af de tre. Jeg tror ikke på, jeg kan gå til BDO eller Redmark, og finde en der har
ekspertise i det. Jeg kunne håbe på, der var en centralt hos nuværende revisor, der havde
det. Der er jo et forsikringsmægler marked, men mig bekendt er der ikke et
revisionsmægler marked.

Linette: Det er jo også en relativt ny ting, at der er så mange udbud, der kommer til at køre. Så
derfor er det jo også en ny konstellation, man skal finde i husene. Men det er selvfølgelig
oplagt, at have nogle der er eksperter på det område.

CFO-1: Alternativt kunne man jo også forestille sig, at der er nogle af de revisorer, typisk partnere
omkring de 60, som er holdt af den ene eller anden årsag, som ser det her som en fin lille
beskæftigelse, at hjælpe med at strukturerer sådan et udbud. Det kan godt være, der
opstår et eller andet omkring det at tilrettelægge de her udbud.

Linette: Det kunne man sagtens forestille sig. Så tror jeg egentlig, vi er nogenlunde igennem det, vi
gerne ville have svar på. Vi har også brugt den tid, du havde afsat til os. Men det var rigtig
fine svar, vi har hvert fald fået mange gode input til vores opgave, og ting vi gerne vil
arbejde videre med.
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Bilag 11: Interview med CFO-2 (Virksomhed 2 - Small Cap)

Linette: Helt overordnet, hvad tænker du om de nye regler omkring tvungen rotation?

CFO-2: Jeg tænker, at det er rigtig sundt for virksomhederne at få nogle friske øjne på en gang imellem.
Tilbage i tid da jeg selv var revisor, lå daværende KPMG med en meget dominerende position på stort
set alle børsnoterede virksomheder, og alle dem som var startet på børsen 100 år tidligere havde
stadig KPMG som revisor. Og det var blevet for indspist, og det var blevet for vanskeligt at bryde den
cirkel for en del virksomheder. Så der er sket en del siden, også strømninger på hvad der er god skik,
så tingene er blødt meget op, og den her sidste rotationsregel er blot endnu et trin i den rejse, som
gør, at jeg tror det er sundt at få skilt revisionsydelsen mere fra rådgivningsydelsen, som der også
sker med cap’en på 70%. For i mange år var det sådan, at revisionsydelsen var prissat vanvittig lavt,
og så skulle man tjene det hele hjem på rådgivningsydelsen, hvilket giver en usund fordeling
partnerne imellem – i revisionsselskabet – fordi partnerne blev presset voldsomt. Man får i det hele
taget en presset service på revisionsdelen, for så at skulle sælge det hele ind på rådgivningsdelen. Så
uagtet, at man nok synes, at det er besværligt både som virksomheden og som revisor, at man har
de her regler, så jeg tror jeg stadig, at det er sundt. Også for revisorerne.

Sissel: Hvad er det du tænker, der er besværligt?

CFO-2: Flere regler er altid mere besværligt, så ift. selv at kunne beslutte, er man nu nødt til at lave et udbud.
Det at skifte revisor er selvfølgelig forbundet med besvær, fordi man har oplært et team, man har
oplært datterselskabsrevisorer hele vejen rundt, der er relationer, som er bygget op, og de har lært
virksomheden at kende. Så det at skifte – og alle virksomheder i koncernen på samme tid – giver
selvfølgelig et skvulp. Men det er ikke noget, der er værre end, at det er til at håndtere.

Linette: Er det noget i forholder jer til på nuværende tidspunkt?

CFO-2: Jeg er startet for et halvt år siden, så jeg startede med at slutte regnskabsåret og skulle derfor give
nuværende revisor en mulighed for at få sluttet regnskabsåret og finde ud af, hvordan de egentlig
gør det. Men jeg ved godt, at jeg skal køre en proces enten inden for det kommende år eller næste
år, og det skal jeg overveje, hvornår timingen skal være. Jeg har kørt en udbudsproces før hos mit
tidligere arbejde, så jeg kender udmærket til, hvordan processen kører.

Linette:             Så det er ikke noget, du ser som en vanskelig opgave? Du føler dig rustet til det?

CFO-2:              Nej, det er sådan relativt nemt.

Linette:             Har I gjort jer nogle tanker om, hvem som skal inviteres til udbuddet?

CFO-2: Det skal de fire store, som udgangspunkt. Og så kan man sige, om KPMG er med dér, men de bliver
nok inviteret med i hvert fald, for at se, hvad de har at byde på. Jeg synes det er vigtigt for
konkurrencen i Danmark, at vi har fire og derfor – uagtet, at KPMG har været lidt underdrejet i en
periode – synes jeg det er vigtigt, at de får lov at være med til at byde.

Linette: Ville du synes det var bedre, hvis der var flere med? Hvis nogle af de mellemstore revisionshuse
kunne gøre sig i kampen?

CFO-2: Jeg synes kun, det kunne være fint, hvis der er fem eller seks. Jeg kan bare ikke se, at der er nogle
af dem i det næste lag, som har tilstrækkeligt med kompetencer. Så det kræver at du har nogle
børsnoterede selskaber på CV’et, og derfor er det sådan lidt et ”catch 22” – hvis ikke man har det,
hvordan får man det så? Det kan være rigtig vanskeligt, uden man er nødt til at købe hele teams eller
partnerne ud fra konkurrenterne, så jeg har svært ved at se, hvordan de kommer ind på markedet.
Det vi har behov for som virksomhed er en sparring på, hvordan andre gør de ift. børsregler,
corporate governance mm. Så nytter det ikke, at du får en revisor, som i øvrigt er dygtig, men som
ikke ved hvad andre gør, og hvordan den del af markedet fungerer.

Linette: Så I føler ikke, de har de nødvendige kvaliteter på nuværende tidspunkt?
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CFO-2: Nej, nemlig.

Sissel: Du fortæller, at du har erfaring fra tidligere job med selve udbudsprocessen. Hvad lagde man vægt
på i beslutningen?

CFO-2: Der lavede vi en relativt gennemført proces, hvor vi lagde vægt på en række forskellige parametre.
Nu skal jeg se, om jeg kan huske de væsentligste af dem. Ét var kompetence og erfaring fra
linjevirksomheder, altså hvad er det for et team – ikke kun virksomheden – men det team de stiller
med. Der er CV på alle de centrale personer i teamet; hvad har de lavet, har de erfaring med
branchen, industrien? Har de erfaring med børsnoterede virksomheder? Så det er hele den faglige
og kommercielle baggrund. Så er det et spørgsmål om internationalisering. Og der kan man sige, at
de jo alle sammen er internationale virksomheder, men det er de ikke. Nogle er partnerdrevet ud af
Danmark, nogle har en international organisation, og der er meget forskellig evne til f.eks. at trykke
en faktura igennem i et datterselskab i udlandet, hvor EY er dem, der klart har den stærkeste
internationale organisation. Så kigger vi på metodik; hvor moderne er de? Hvor meget bruger man
IT? Er det samme revisionsværktøjer i alle lande? Har man nogle databaser, der er fælles? Vi så på
set-up ift. shared services. Havde man en organisation, som kunne håndtere revision af shared
services og måske et set up i østeuropa, hvor der er lavere pris, så man måske kunne få revideret
dele af koncernen til en lavere pris ift. danske lønninger. Så er der selvfølgelig honorar, som fylder
en del. Så får man også et fee på øvrige honorarer, så man allerede dér får aftalt, hvad prisen på
rådgivningsydelser ligger på. Så er der sådan noget som compliance – altså hvor meget kan
revisionsvirksomheden hjælpe med, at man er compliance Godkendelse af ikke-revisionsydelser; hvad
er det for en proces, og kan revisionsvirksomheden hjælpe med at styre det. For typisk er der meget
større bevågenhed i revisionsvirksomhederne, fordi man har systemer til at fange det, hvorimod man
som virksomhed ikke altid tænker over, hvornår man må hvad. Det med uafhængighed er ikke
fuldstændig på toppen af agendaen i alle datterselskaber. Og til syvende og sidst er det et spørgsmål
om kemi. Har man den gode kemi mellem de helt centrale spillere, som man tror, kommer til at virke?
Og hvad lægger man vægt på? Nogle lægger meget vægt på faglighed og nogle ligger vægt på, om
det er pragmatiske personer, der kan sparres med. Så det fylder meget, og så til syvende og sidst er
det det personlige, det drejer sig om.

Linette: Synes du, det var let at se forskellene i de tilbud, I modtog? Var det let at gennemskue?

CFO-2: Jeg synes det var relativt let. Alle gjorde sig meget umage, og det var flotte tilbud og et stort stykke
arbejde, der var lagt i det. Men der var også meget stor forskel på det team, som præsenterede. Hvor
nogle var langt bedre til at performe ved forhandlingsbordet, og andre var mere novice i det. Der er
nok en del, man med fordel kan øve sig på. Det er så vigtigt, at man får sat det rigtige team i sådan
en opgave, for ellers bliver man fejet af banen med det samme. Men selve materialet, der blev
udleveret, var der forskel på, hvor detaljeret det var. Hvor nogle kommer med sådan en dækkeserviet,
hvor det hele står på meget let læseligt. Og et andet revisionshus i den anden ende, som kommer
med et enormt detaljeret materiale, hvor man skal være meget data-glad, hvis man synes, at den del
er fin. Så der var meget forskellige tilgang til det, men fælles for alle var, at der var lagt et stort
arbejde under for at regne sig frem til den rigtige pris og forstå risiciene osv. Så det var fint arbejde
og jeg synes, at man kunne forstå, hvor de var ens, og hvor de var forskellige.

Linette: Tror du, at det var lettere for dig med din baggrund, end for nogle af dem, du har siddet og drøftet
tilbuddene med?

CFO-2: Jeg tror, at jeg har haft en væsentlig fordel i, at jeg stort set stoppede som revisor i et af de fire store
huse og satte mig om på den anden side af bordet og lavede det pågældende udbud. Så jeg havde en
god indsigt i metodikkerne. Men typisk har mange af dem, som sidder i revisionsudvalgene eller i
CFO-stillingerne en revisionsbaggrund, så man har en vis indsigt i, hvordan tingene kører.

Linette: Var der flere af tilbuddene, som også indeholdt en plan for selve onboarding-processen, eller var det
primært bare revisionen?

CFO-2: Nej. Alle tilbuddene indeholdt også en plan for onboarding. Hvordan de havde tænkt sig at lave
onboardingen. Hvem, som skulle betale for den. På min tidligere arbejdsplads var det mere
internationalt, med en stor del i Tyskland, så det var vigtigt, at de tyske partnere blev fløjet ind f.eks.
Så de var ret detaljerede på den del af processen, så man var sikker på, at den kom til at fungere.
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Man læner sig ikke bare tilbage og siger ”så venter vi til løbende revision”. Man forventer, at man
hurtigt kommer i gang med at forstå virksomheden.

Linette: Var det så også sådan, processen kom til at køre? Sådan som der var lagt op til?

CFO-2: Ja, det vil jeg sige.

Sissel: Er der noget, du tænker efterfølgende, man kunne have gjort smartere i den proces? Havde man
skyggerevision ind over, inden man skiftede?

CFO-2: Nej, det havde man ikke. Jeg synes faktisk, at den kørte ret gnidningsfrit. Det man typisk gør, er at
man vælger at skifte hen over årsskiftet. Så man kører hele udbudsprocessen op til status, og så
færdiggør man status, uden revisor ved, om de er valgt eller ikke valgt, og så afgør man det bagefter.
Det skyldes, at du dels skal være klar til at have en ny revisor til at blive valgt på generalforsamlingen.
Så du har ikke langt tid, efter status er lukket, til at du skal sende generalforsamlingsdokumenter ud,
hvor du fortæller, at du har tænkt dig at indstille ny revisor. Samtidig med, at du ikke har lyst til at
fortælle gammel revisor, at de måske ikke bliver genvalgt. Så derfor er processen typisk sådan, at
man kører det lige op til status – holder på beslutningen indtil man har lukket regnskabet, og så
foretager man sit endelige valg.

Sissel: Mærker man nogle ændringer i approachen hos fratrædende revisor, i perioden op til skiftet?

CFO-2: Typisk har fratrædende revisor et problem med, at de har faktureret for meget. Ofte ser man, at
regningen bygger sig op over årene – man lægger inflation på mere og mere – og man glemmer måske
at få taget noget ud for effektivisering. Man glemmer også at få gentænkt revisionen, og sådan helt
generelt tror jeg, at man gør, som man gjorde sidste år. I stedet for at tænke, om man kan gøre det
smartere, bruge digitale metoder bedre, kan vi gå mere til grænsen. Altså, vi har altid talt 10
varelagre, men kan vi rent faktisk lave en rotation, kan vi gøre det billigere osv. Og det får man tænkt
igennem, når man skal lave nogle tilbud. Man får også set, hvordan nogle andre revisorer tænker. Så
sidder man som virksomhed og tænker, at man ikke har noget værdi, af det de laver, men at det alene
er for deres egen skyld. Så typisk har siddende revisor en fordel ved at have relationen og indsigten
i virksomheden, men har også ulempen ved, at de typisk er for dyre. Og når de selv sætter sig og
regner det hele ud igen, så siger de, at de nok ville give et lavere bud på revisionen, end det de rent
faktisk får. Derfor kan siddende revisor have lidt af et forklaringsproblem; hvordan kan det være, at
du har faktureret så meget sidste år, og pludselig mener du, at du kan gøre det 30% billigere.

Linette: Men der er ikke nogen forskel i måden, de griber revisionen an på og deres arbejde generelt? Gør de
noget anderledes, når de ved, at de skal rotere af?

CFO-2: Der er lidt ekstra fokus på at få serviceret kunden i den sidste periode, så man oplever den proaktive
revisor, som man spørger efter. Men ellers kører det relativt professionelt.

Linette: Hvordan var oplevelsen så, da der blev valgt ny revisor? Blev der fundet mange fejl i det, tidligere
revisor havde lavet?

CFO-2: Nej, det gjorde der ikke.

Linette: Mærkede man en forskel i tilgangen til revisionen?

CFO-2: Meget. På min tidligere arbejdsplads skiftede vi fra KPMG til Deloitte, og KPMG havde været der i alt
for mange år og havde en meget støvet og gammeldags tilgang til tingene. Alene måden man
dokumenterede på – det var papir på papir og der var daværende KPMG ikke helt kommet med på den
digitale bølge ift. daværende EY, som var meget mere digitale, og det var Deloitte sådan set også.
Alene dér var der et stort skifte, og så var det lige så meget teamet bagved og den pragmatiske
tilgang til tingene. KPMG kunne ikke sige andet end at ”ude hos Mærsk gør vi sådan her”, og det bliver
man lidt træt af at høre på, hvor Deloitte kom med en mere åben og ligefrem tilgang til tingene, og
man følte, at de gerne ville os, fordi vi var dem, vi var, og ikke fordi man havde revideret Mærsk. Så
der var en stor forskel på den måde, man tilgik virksomhederne på. Jeg tror nu nok, at der er sket
relativt meget i daværende KPMG og nu EY, på måden man håndterer kunderne på. Man har i hvert
fald brændt fingere voldsomt ift. hele den fusion der skete, og hvordan man fuldstændig overså
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kundernes behov og kun tænkte på sin egen kreditværdighed. Så der var noget, de ikke håndtere flot
i den sammenhæng.

Linette: Så det var måske meget tiltrængt med et ”friskt pust” i den sammenhæng?

CFO-2: Ja jeg synes, at det var meget tiltrængt.

Linette: Oplever du, at der er stor forskel på, hvordan du ser på et revisorskifte som CFO, og den måde hhv.
bestyrelsen og økonomiafdelingen ser på det? Eller er man meget alignet på tværs?

CFO-2: Vi er relativt alignet. Det er ikke sådan, at jeg har nogle specielle ønsker, som økonomiafdelingen ikke
ville have. Man kan sige, at for os er revisionen en omkostning, så vi vil have en proces, der kører så
gnidningsfrit som muligt og med så lidt arbejde som muligt, men også hvor revisor hjælper os med
ikke at lave fejl. Vi skal have nogle, som er backstopper også på compliance-delen, så vi vil gerne
hjælpes, men vi gider heller ikke, at man bare skal dokumentere for at dokumentere. For os er det
noget der skal overstås, men når vi så alligevel har revisor inde, vil vi gerne have noget sparring og
en pragmatisk tilgang til tingene. Og så vil vi have noget hjælp på andre områder; hvordan gør andre
virksomheder og hvordan kan vi gøre det osv. Så vi lægger meget vægt på alle sammen – både
bestyrelse, revisionsudvalg, CFO osv – at man faktisk får noget andet for pengene end bare revision,
for revision er en standardydelse.

Linette: Det er noget, vi har snakket en del om. Hvorvidt man ser revision som en standardydelse? Fra vores
side får man et indtryk af, at revisionshusene føler, at de skiller sig meget ud fra hinanden, men at
kunden ser det som en standardydelse.

CFO-2: Det er svært at skille sig ud på en revisionsydelse, hvor vi har nogle revisionsstandarder, som netop
er standardiserede. Så det er det samme, alle skal igennem, det er en standard påtegning, der skal
på – den er ikke mere værd om den kommer fra Deloitte eller PwC. Så der hvor man skal skille sig ud
på revisionsdelen, det er på digitaliseringen, og på hvor smart man ”skærer kagen”. Hos os har vi et
shared service center liggende i Danmark, hvorfra vi driver Norge, Sverige, Island bl.a., og Danmark
så laver en shared service center-revision, hvor man har norske og svenske revisorer ind over. Og
hvor meget lid kan de fæstne til den dokumentation, det danske team laver. Det er lidt forskelligt fra
land til land, for der er ikke rigtig nogle faste revisionsstandarder for, hvordan du skal bygge det op.
Så det er meget den interne metodik. Og der er nogle revisionshuse, som er stærkere til at trykke
dokumentationskrav igennem over for datterselskabsrevisor og kan sige ”det her har moderselskabs-
revisor taget sig af, og det behøver I ikke at kigge på”, hvor andre revisionsvirksomheder er mere
decentrale i deres styring, og der har datterselskabsrevisor ret meget at skulle have sagt. Der vil vi
helst have, at man styrer det hele fra koncernrevisoren, så man ikke skal diskutere det hele med f.eks.
en norsk revisor. Så der er nogle nuancer, men det er ikke noget, vi lægger meget mærke til.

Sissel: Du sagde tidligere, at du synes, det er sundt med nogle friske øjne på regnskabet. Er det også den
holdning, som bestyrelsen og økonomiafdelingen har?

CFO-2: Jeg tror ikke, at bestyrelsen bekymrer sig ret meget om revisionen. De vil gerne have tingene i orden,
og de vil gerne have at der er få relevante kommentarer i management letter og ingen problemer i
protokollen, så er de glade. Så bestyrelsen bekymrer sig ikke så meget om det. Så er der selvfølgelig
den del, der kører fra revisionsudvalget – de har brug for lidt input og sparring, men hvis de får det,
har de ikke noget ønske om at skifte. Det er mere for økonomiafdelingen og CFO’en, at man har brug
for mere sparring, og der tror jeg, at det er sundt med fremmede øjne ind over en gang imellem. Nye
øjne ser nye ting, og indimellem kan det være sundt at få frisket op på det.

Sissel: Ville I have skiftet revisor i denne virksomhed, hvis ikke I stod over for de her krav?

CFO-2: Det ville jeg have overvejet under alle omstændigheder. Alene for at sikre, at prisen er rigtig.

Linette: Vi snakkede tidligere om hele onboardingprocessen i forbindelse med revisorskifte på din tidligere
arbejdsplads. Du sagde, at det gik fint, og I fulgte den plan, som revisor havde lagt op til. Føler du, at
det er revisors ansvar, at det forløber så gnidningsfrit som muligt, eller er det noget man internt
bruger mange ressourcer på også?
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CFO-2: Internt er det selvfølgelig noget, man bruger mange ressourcer på. Men det er klart revisors ansvar
– mener jeg – fordi det er dem, der har erfaring til at gøre det. Revisor gør det her flere gange om
ugen – kommer ud, skal sætte sig ind i virksomheden, problemstillinger på kort tid mm., så det er
ligesom det, revisor er god til. Det er ikke kun revisionskunder, det kan også være rådgivningskunder
og andet, hvor man skal ud og møde en helt ny virksomhed. Så der skal man udnytte, at revisor kan
det og har et set up for, hvordan de onboarder sig selv. Men man skal sætte møder op med relevante
mennesker, revisor skal gives adgang til al relevant materiale. På min tidligere arbejdsplads gav vi
dem en mappe med materiale og fuldstændig transparens på protokoller, risikorapportering, intern
rapportering, finansiel rapportering mm., så de alle sammen havde et godt grundlag for at give et
bud på det og vidste, hvor de skulle dykke ned efterfølgende. Så jeg synes, at processen var meget
fin, men klart det meste arbejde ligger hos revisor og i mindre grad hos kunden – især det første år,
hvor der kommer et helt hold grønne revisorer og stiller alle de spørgsmål, som man tidligere har
svaret på med eksisterende revisor. Det sker også for eksisterende revisor, hvor der er udskiftning
på teamet, og nogle der går på barsel, siger op eller andet. Så stor en ulempe er der nok heller ikke.

Linette: Er der forskel på den mængde spørgsmål der kommer hhv. år 1, 2, 3 osv., og hvornår føler man, at
ny revisor er tilpas inde i det?

CFO-2: Det er klart, at mængden af spørgsmål er størst år et, men ny revisor skal også være fuldt inde i det
efter år et. Så man har ét år til at onboarde. Så har man også været hele vejen rundt.

Linette: Du har sagt flere gange, at det er sundt med nye øjne på revisionen, men hvad synes du det gør ift.
uafhængigheden? Og er det noget man tænker over?

CFO-2: Jeg ved ikke, om det er noget, virksomhederne tænker over. For vi synes jo, at vi gør det rigtigt, og
vi synes egentlig det er lidt besværligt, hvis vi skal til at diskutere de samme forhold, som vi er blevet
enig med revisor om én gang, hvis vi så skal diskutere med ny revisor. Set fra samfundet som helhed
synes jeg, at det er et problem, at en virksomhed har den samme revisor i 70 år. Tingene bliver for
indspist, og revisor er med til at acceptere nogle ting – det kan være, at det er i den spæde start, og
så vokser tingene sig større og større, og så er det svært pludselig at sige, at man ikke vil være med
til det mere. Så revisor kan komme til at sætte sig selv i en position hvor det er svært at sige stop,
fordi man tidligere har accepteret noget. Der er jo de facto uafhængighed og så er der oplevet
uafhængighed, og hvis samfundet oplever, at man er afhængig – selvom man ikke er det – så er det
et problem. Så jeg synes, det er fint med de nye rotationsregler.

Linette: Med dine tidligere erfaringer i bagagen, er der nogle konsekvenser eller følgevirkninger som har
overrasket dig, eller noget som du ikke havde forudset i forhold til det at skifte revisor?

CFO-2: Jeg var overrasket over at nogle af de gamle partnere, som havde været på sagen tidligere, blev
fornærmede over at blive valgt fra. Så selvom man holder det på et professionelt plan, er det også
meget personligt. Til gengæld var jeg positiv over for ny revisor og den pragmatisme, de udviste i
forhold til at få sat det rigtige hold. Det gælder sådan set alle de bydende – der var flere som stillede
op med et team, som ikke var godt nok, og det fik de at vide, og så skiftede de det. Så selv i
udbudsprocessen, hvor man holder tre møder, får de et vink med en vognstang, hvis teamet ikke er
godt nok. Så man er faktisk ret lydhør over for, at kemien skal være der. Nogle gange sætter man et
team efter, hvem der lige har tid, men hvis ikke kemien er der, så se at få skiftet det hurtigst muligt,
ellers spilder man sin egen og virksomhedens tid. Så det er en god pragmatisme om at få teamet til
at matche, og det er man også nødt til som revisionshus at være åben over for. Langt hen af vejen er
man nødt til at imødekomme virksomheden, for man er samtidig samarbejdspartner.

Linette: Når man kigger på det fra jeres side, er det så hele teamet man kigger på, eller er det partner, senior
manager og manager man koncentrerer sig om?

CFO-2: Det er hele vejen ned i teamet, men man har typisk ikke store problemer med de yngste
medarbejdere. Det håndterer man internt i revisionsvirksomheden, hvis der er yngre medarbejdere,
som ikke kan finde ud af at opføre sig passende. Men det er typisk oppe i toppen. Vi havde også
eksempler på en, som ikke rigtig kunne finde ud af uafhængigheden og havde for tætte relationer til
en datterselskabs-CFO og inviterede vedkommende hjem undervejs i tilbudsprocessen. Det er bare
dårlig dømmekraft, så vi meddelte virksomheden at det ikke dur, og så blev han skiftet. Så satte de
en på, som ikke kunne engelsk, og så blev han også skiftet. Der er en ret direkte proces om, at der



14. Bilag

Side|130

skal være et match. Det er ligesom til en jobsamtale, hvor man ved, at man skal arbejde sammen de
næste 5 – 7 år, så man vil gerne have en, man kan holde ud at være i stue med, ellers bliver tingene
tungt.

Linette: Så der er en løbende dialog?

CFO-2: Man kører typisk tre møder, hvor man har et opstartsmøde, hvor de kan stille spørgsmål og får lidt
materiale. Et andet møde, hvor det skal leveres – der skal I komme med jeres bedste bud. Der sidder
fem-syv mand fra forskellige funktioner og siger, hvor fantastisk man er. Og så vælger vi to ud, som
kommer med til det tredje møde – måske et fjerde. Så det er ligesom en jobsamtale, hvor man ser
hinanden lidt an.

Linette: Du sagde, at nogle partnere f.eks. er rigtig gode ved forhandlingsbordet og nogle måske ikke. Tror
du, at det stiller nye krav til revisionsbranchen – det med, at det ikke kun handler om, hvor dygtig
man er til revision, men lige så meget på en anden måde, fordi der kommer flere udbud?

CFO-2: Jeg tror altid, det har været vigtig, at man som partner er god til at sælge sig selv, fordi det altid har
været den måde, man har skullet skaffe sig kunder på. Men med de nye rotationsregler er der måske
mange flere, som bliver eksponeret for det. Tidligere har der kunnet sidde en hel række partnere og
gemme sig lidt under nogle, som var gode til at hive kunderne ind, og så har man kunne betjene dem
bagefter. Nu er man nødt til at få flere ud og præsentere sig selv. Og det er ikke nok, at der er én der
er god. Jeg forventer faktisk, at der sidder fire over for mig, som er gode og som kan finde ud af
præsentere sig selv. Der kan det godt være, at nogle revisorer har en udfordring, fordi nogle er lidt
for tørre og lidt for nørdede, og det sælger ikke ved et bord, hvor jeg siger, at revision er en
standardydelse. Altså, hvad har I ellers at komme med? Dem som er partnere, skal have en vis portion
salgstalent.
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Bilag 12: Interview med CFO-3 (Virksomhed 3 - Small Cap)

Sissel:              Hvor meget har I gjort jer af tanker om det her skifte indtil videre?

CFO-3: Vi har gjort os de tanker, at vi skal lave et udbud, og det udbud vil jeg nok lave ved at invitere to eller
tre ind til en samtale og så tage den derfra. Jeg har lidt svært ved at forestille mig, at vi kan lave et
fuldstændig strømlinet udbud, hvor vi skriver at x og y forhold skal være gældende, og så vil vi have
en pris, og så tager vi bare den billigste. For mig er det vigtigt, at der er en relation, som man kan
bruge til andet end bare den billigste pris. Så jeg ved, hvem jeg skal indkalde, og det vil vi gøre i løbet
af næste år.

Sissel: Med henblik på et skifte i 2021?

CFO-3: Ja. Det var sådan, at vi blev omfattet af to regler. Hovedrevisoren røg for den personlige habilitet og
den tidsgrænse, der er dér, så vi valgte at bevare revisionshuset og så køre en ny hovedrevisor ind
for de sidste to år.

Sissel: Når du siger, at du vil invitere to-tre revisionshuse, er det så nogle af de store, eller er der andre med
i den gruppe?

CFO-3: Ja, det er de tre andre store Big Four selskaber.

Sissel: Og det er på baggrund af, at man tænker, at de små ikke har kompetencer til det?

CFO-3: Nej. For at kunne håndtere vores selskab som børsnoteret virksomhed og den sparring, vi har fra
nuværende revisor, tror jeg det er vigtigt, at vi har en af de store.

Linette: Har I erfaring fra tidligere, omkring at håndtere sådan en udbudsproces?

CFO-3: Nej, det er første gang. Jeg tror, at vi har haft eksisterende revisor i al min tid her, og jeg har ikke
hørt andre været nævnt før dem, så det har det altid været.

Linette: Er det overskueligt at skulle igennem, eller er det svært at forholde sig til, på nuværende tidspunkt?

CFO-3: Ja, det er meget præcist sagt. Det er en svær størrelse, fordi - for mig at se - bygger revisionsydelse
rigtig meget på relation og forståelse. Og jeg ved godt, at en statsautoriseret revisor skal være
uafhængig, og det mener jeg også, at de har formået at håndtere rigtig professionelt, men der er
områder, hvor vi som virksomhed – særligt med reglerne inden for IFRS – har behov for en, der forstår
vores forretning og at man som CFO har en god kemi og dialog med revisor. Så man får fundet, en
pragmatisk måde at håndtere tingene på. Så ja, det er svært at finde ud af, hvordan man skal gribe
det an. Hvad er det, for et team vi får, hvem bliver hovedrevisor, og hvordan er kemien med
vedkommende osv. Og derfor siger jeg, at jeg ikke tror, at vi bare vil lave et udbud der siger, at vi har
det og det materiale, og så skal vi have en revisionsydelse, som koster x. Der vil jeg hellere kalde
revisionsfirmaerne til en samtale, og at vi finder ud af det derfra. Hvad skal de bruge, for at give en
anslået pris, og så vil jeg helt klart vælge ud fra, hvem jeg har bedst kemi med. Det er ikke for at
spare 50 eller 100 tusind.

Linette: Så hvis ikke I var blevet ramt af de her regler, havde I så overvejet at skifte revisor?

CFO-3: Nej, så havde vi ikke overvejet at skifte.

Linette: Jeg kan sagtens forstå, at man tænker, at det er en omfattende proces, men ser du umiddelbart
nogle fordele ved revisorskifte?

CFO-3: Egentlig ikke. Altså vi køber en påtegning og noget sparring, og for mig at se er påtegningen det
mindste. Sparringen er det vigtigste.

Linette: Så det er de andre drøftelser, I har med revisor, som vejer tungere?

CFO-3: Ja, det at der kommer en flok ud og sætter en masse hakker og laver deres systembaserede revision?
Ja, det får jeg ikke noget ud af.
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Sissel: Mærker du, at det er en holdning som deles med bestyrelsen?

CFO-3: Ja, den deles også med bestyrelsen.

Linette: Er der nogle i bestyrelsen, som har erfaring med revisorskifte?

CFO-3: Nej, det er der ikke.

Linette: Så det er virkelig en førstegangs-oplevelse, I skal ud i?

CFO-3: Ja, det er det.

Sissel: Har du nogle forventninger til, hvor lang tid det vil tage at få kørt ny revisor ind, og til at
vedkommende har en tilstrækkeligt kendskab til forretningen?

CFO-3: Det tager nok et års tid. 2021 bliver et overgangsår. Jeg vil så sige, at jeg har prøvet i et tidligere
job at skifte revisor, og det tog et års tid. Så smed vi dem ud igen og valgte nogle andre, for de duede
ikke, og så skiftede jeg job. Egentlig valgte vi de oprindelige revisorer igen. Men der var ikke de
tidsbegrænsede regler.

Linette: Mærker I nogle forandringer nu hos eksisterende revisor, i forhold til den måde de gør tingene på?

CFO-3: Nej, egentlig ikke. Vi havde en god proces og åben dialog om, hvorvidt anden-revisor havde lyst til at
køre de to år, hvor førsterevisor ikke måtte være med længere. Og det var han meget interesseret i,
så jeg regner med, at vi fortsætter i år og næste år på samme niveau, og vi er glade for det team, der
kommer her. Så jeg tror ikke, at vi kommer til at mærke nogle forandringer fra det team de næste to
år. Og så tror jeg, at vi skilles som venner.

Linette: Så det er et meget positivt samarbejde I har?

CFO-3: Ja, det synes jeg.

Linette: Tilbage til det med udbudsprocessen. Tænker du, at husene kaldes ind til en samtale uden at have
fået så meget information om det tilbud, de skal lave?

CFO-3: Ja, det havde jeg tænkt mig. Jeg tænker, at de kan læse vores regnskab og så kan vi under den
samtale fortælle mig, hvilke informationer de skal have for at give et tilbud. De kan jo se i regnskabet,
hvor meget vi plejer at betale. Så jeg havde egentlig tænkt mig at køre det på den måde, at vi har en
indledende samtale, hvor vi finder ud af om kemien passer, og hvilket team de stiller op med. Så vil
der efterfølgende skulle udleveres noget materiale, og efter første runde vil jeg kun arbejde videre
med to, eller sågar kun en, hvis jeg synes der er en, som skiller sig ud. Hvis kemien er bedre, vil jeg
forsøge at lukke en aftale med dem.

Linette: Har du på nuværende tidspunkt en idé om, hvem du ender med at vælge, eller står det helt åbent hos
dig?

CFO-3: Det står åbent. Jeg har gode relationer til det ene hus, og noget tidligere erfaring med et af de andre.
Men jeg synes, at de alle tre skal have muligheden.

Linette: Kunne du godt have tænkt dig, at der var flere kandidater at vælge mellem?

CFO-3: Der er rigeligt. Der er nærmest for mange. Der er jo også andre at vælge mellem, men jeg gider ikke
tage flere med.

Linette: Så selv hvis der havde været flere store revisionshuse, havde det ikke været at foretrække?

CFO-3: Nej, det synes jeg ikke.

Linette: Du var lidt inde på det med uafhængighed tidligere, men synes du reelt ikke, at der er et issue
vedrørende revisors uafhængighed?

CFO-3: Det er det ikke for os. Jeg kan godt forstå, at C20-virksomheder eller andet skal drive det på den
måde, men jeg synes det er at skyde gråspurve med kanoner, at man også i de mindre børsnoterede
selskaber kører under samme regler.
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Linette: Så man kunne godt have differentieret lidt?

CFO-3: Ja, det synes jeg. I vores virksomhed har vi en hovedaktionær som sidder på 70 % af stemmerne, så
det er ikke helt 100% børsnoteret.

Linette: Så revisors uafhængighed er ikke noget, I bekymrer jer om til daglig?

CFO-3: Nej, overhovedet ikke. Det ved vi, at revisor skal være, og det er en forventning, at de er det. Derfor
holder man det armslængde-princip også fra vores side af. De fleste CFO’s har selv været revisor, så
man kender reglerne.
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Bilag 13: Interview med CFO-4 (Virksomhed 4 - C25)

Sissel: Vi har i vores indledende analyse fundet ud af, at I skal skifte revisor senest i år 2020, er det korrekt?

CFO-4: Det er ikke helt korrekt. Vi må beholde revisor i 2020 med, og så skal vi skifte revisor senest på
generalforsamlingen i foråret 2021, med virkning for årsregnskabet for 2021.

Sissel: Og hvad er din rolle i processen omkring skift af revisor?

CFO-4: Vi har, som man skal som finansiel virksomhed, et revisionsudvalg og det er dem, som står for
indstillingen og udpegningen af mindst to kandidater, som man skal have. Jeg er fast deltager på
revisionsudvalgsmøderne, så jeg bliver naturligt inddraget i processen omkring udpegning af ny
revisor.

Sissel:             Er det noget, I er startet på allerede?

CFO-4:             Ja, det kommer til at løbe her i efteråret.

Sissel:             Okay, så I har allerede gjort jer nogle tanker om det?

CFO-4: Vi har ikke skrevet noget endnu – materiale og den slags – men vi har gjort os tanker, ja. Når jeg siger
2021, er det jo senest 2021, så vi kan godt vælge at gøre det et år før.

Sissel:             Men I tænker at gøre det i 2021?

CFO-4: Nej, det kunne godt være, at vi vælger at gøre det allerede til næste år, men det har vi ikke sat to
streger under endnu.

Linette:             Hvad kunne være grunden til det?

CFO-4: Hovedårsagen er, er at der er flere store, som skal skifte i 2021 og det er ikke altid rart at være
blandt de sidste. Der kan godt være partnere, vi gerne vil have ind, og hvis de så er lånt væk til anden
side.

Linette:             Så man er nervøs for at komme bagerst i køen?

CFO-4:             Ja, lige nøjagtig.

Sissel:              Har I gjort jer nogle tanker om, hvilke huse i vil sende udbuddet ud til?

CFO-4: Som stor bank er det ret snævert, hvem vi kan sende udbuddet til, da revisorerne skal være
certificerede, som det hedder, af finanstilsynet. Og de er samlet på få firmaer. Vi har et af de fire
store i øjeblikket, så det er de andre, vi vil sende til.

Linette:             Hvordan er dit syn overordnet på tvungen rotation?

CFO-4: Der er både fordele og ulemper, men samlet set har jeg forståelse for det, set fra en
samfundsmæssige betragtning. Det kan være med til at øge tilliden til revisionen og dermed vores
regnskaber. Det sikrer, at der kommer friske øjne på en gang imellem. Men set med mine briller er
det lidt bøvlet.

Linette:  Hvad mener du med bøvlet?

CFO-4: Vi er jo tvunget til, hvis vi har et rigtig godt samarbejde, at skifte. Plus at der skal bruges kræfter på
selve udbuddet. Der skal udarbejdes materiale og holdes møder osv.

Linette:             Er det noget, I er rustet til, at køre den her udbudsproces, eller er det nyt for jer?

CFO-4: Nej, det har vi ikke prøvet før. Det skal vi nok klare, men det er klart, at vi kommer til at bruge nogle
kræfter på det.

Sissel: Er det noget, I har ressourcerne internt til at køre, eller skal I have ekstern hjælp til det?



14. Bilag

Side|135

CFO-4: Det klarer vi selv. Men vi har haft nogle uformelle møder med nogle af de store revisionshuse, om de
kunne give god råd til processen, men ellers klarer vi det selv.

Linette: Var der gode råd at hente så?

CFO-4: Ja, det var der da. Der er to revisionsfirmaer vi sender ud til, og de kender os godt i forvejen. Så
mere omfattende bliver det heller ikke. De revisorer, der kan være tale om, er en lille sluttet kreds,
hvor vi kender hinanden på kryds og tværs.

Sissel: Har I gjort jer nogle tanker om, hvad I vil lægge vægt på i beslutningen? Nogle særlige kompetencer
eller andet?

Linette: Det er nogle som skal vise, at det har de prøvet før. Og nogle partnere, som vi mener, at vi kan
”synge” med, sådan rent personligt.

Sissel: Er der andre ting, som vægter i den beslutning?

CFO-4: Vi vil gerne se en pris selvfølgelig. Og så at de kan dokumentere, at de er uafhængige og opfylder de
formelle krav. Det er jo en pligt for revisionsudvalget at overvåge det, så det er også for at få
papirerne i orden. Den proces, som revisionsudvalget skal igennem, skal dokumenteres og kunne
udleveres til finanstilsynet, hvis de forlanger det.

Sissel: Forventer du, at prisen er noget I kan konkurrere lidt på, i forhold til det nuværende honorar?

CFO-4: Jeg forventer ikke, at det på nogen måde bliver en afgørende faktor. Det skyldes også, at vores
branche er lidt forskellig. Vi skal have intern revision og vi har 25 interne revisorer, som klarer langt
det meste af revisionen. Den eksterne revision fylder derfor ikke så meget, og så er prisen heller ikke
det store issue. Det er mest rådgiverne, vi bruger mange penge på, og det er ikke omfattet af det
her. På rådgivningsfronten benytter vi de andre på kryds og tværs.

Linette: Så det er derfor du siger, at de kender jer godt de andre huse – de har alle sammen en forbindelse til
jer på nuværende tidspunkt?

CFO-4: Ja, lige akkurat.

Linette: Tror du, at I havde overvejet at gennemføre et revisorskifte, hvis ikke I var tvunget til det?

CFO-4: Nej, det tror jeg ikke. Det skyldes også, at nuværende revisor er et stort firma, så vi synes at de kan
løfte det også ift. uafhængighed mm. Derudover har vi været vant til partnerrotation hvert 7. år, så
det er ikke helt nyt, det med rotation.

Linette: Synes du, at partnerrotation i sig selv er nok til at imødekomme de her uafhængighedskrav, eller er
det nødvendigt med firmarotation også?

CFO-4: Jeg kan godt se, at udadtil ser det bedre ud, at det er hele firmaet der roterer. Men i vores situation
synes jeg, at det har været tilstrækkeligt med partnerrotation.

Linette: Så uafhængighed er ikke noget, I ser som et issue?

CFO-4: Nej, overhovedet ikke.

Sissel: Har I gjort jer nogle tanker om, hvor lang tid I forventer, at det tager, inden ny revisor har det rette
kendskab til virksomheden?

CFO-4: Det er et godt spørgsmål. Men det tager nok et år. For jeg er sikker på, at dem vi får er vant til at
komme i tilsvarende store banker, så mere nyt er det heller ikke for dem.

Sissel: Mærker I nogle ændringer hos nuværende revisor, i forbindelse med at I skal i udbud? Har de ændret
i deres approach, fornemmer I, at de er mere grundige eller andet?

CFO-4: Nej, det er ikke mit indtryk. De har vidst i mange år, at det skulle ske, så det er ikke en overraskelse
for dem.
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Linette: Du sagde, at I ikke har erfaring med at køre en udbudsproces, men at du ikke tænker, at det bliver
det store problem. Men når udbudsprocessen er slut og ny revisor skal til, hvad tænker du om
indkøringsperioden?

CFO-4: Det kommer til at kræve mere arbejde både af os og revisorerne. Det kommer til at tage mere tid og
nok også mere planlægning – både før og under revisionen. Jeg forventer, at de kommer til at stille
flere spørgsmål, end vi er vant til.

Linette:             Er det noget, I tænker at lave en plan for, eller noget I forventer, er en del af tilbuddet?

CFO-4: Jeg tror ikke, at det kommer til at indgå i tilbudsmaterialet, så det er nok mere efterfølgende, at man
kigger på det. Jeg er jo i økonomiafdelingen, så det er os, der aflægger årsrapporten. Men
størstedelen af kontakten er mellem vores interne revisionsafdeling og ekstern revisor, fordi
størstedelen af arbejdet ligger i, at de eksterne skal kvalitets kontrollere intern revisors arbejde. Men
vi er selvfølgelig også med på banen.

Linette: Tror du så, at der vil være forskel i den måde, som hhv. intern revision og du kommer til at opleve
revisorskiftet?

CFO-4:             Ja, jeg er sikker på, at det er dem (intern revision), der kommer til at mærke det mest.

Linette:             Hvor meget er de så involveret i beslutningstagningen?

CFO-4: De er med. Revisionsudvalget supporteres både af intern revision og økonomiafdelingen, så på den
måde er de i fuld højde med i beslutningen.

Sissel: Du sagde, at du godt kunne se fordelen i at få friske øjne på. Fornemmer du, at det også er sådan,
bestyrelsen og revisionsudvalget ser på det?

CFO-4: Jeg tror såmænd man tænker, at det er et lovkrav, og man bruger ikke mange tanker på at vurdere,
om det er godt eller skidt. Det skal bare køres igennem.
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Bilag 14: Interview med CFO-5 (Virksomhed 5 - Small Cap)

Linette: Vi ved fra vores indledende analyse, at I har skiftet revisor i 2017, men er egentlig ikke klar over, om
det var på grund af rotationsreglerne eller på eget initiativ?

CFO-5: Det var et selvvalgt skifte. Der var flere overvejelser omkring det. Vi skulle til at have ny formand for
revisionsudvalget, og så var det også for at trykke lidt på nogle knapper; betaler vi den rigtige pris,
leverer de det, de skal osv., indhentede vi to tilbud. Og så kørte vi hele møllen igennem, som man nu
skal. Så det var lige så meget for at afprøve, om vi betaler den rigtige pris for den rigtige ydelse. Og
der var et af de to adspurgte revisionshuse heldigvis sultne og kom med den rigtige pris. Det er jo
aktionærernes penge, man bruger, så det er vigtigt, at man sender det i udbud. Så det var mere en
økonomisk overvejelse, end det var relateret til selve revisionen. Og det er jo samme lov, man kører
efter. Det er ligesom hvis en spørger, hvilket økonomisystem man bruger og siger ”vil du ikke hellere
bruge mit?” – jeg er jo ligeglad, og det kan debet og kredit begge ting. Der er et lønsystem, et
anlægskartotek og et lagerstyringssystem osv., og de kan alle det samme. Og sådan har jeg det lidt
med banker og også revisionsselskaber. I kan alle det samme, så det er mere, om man kan sammen
med de personer, man sidder overfor og selvfølgelig prisen.

Sissel:              Er det også det, du har oplevet ved skiftet? At det er den samme ydelse, man har fået?

CFO-5: Ja, det synes jeg. Jeg har arbejdet med den tidligere revisor i rigtig mange år, og selvom de skal lave
det samme, så griber de det an på forskellig måde. Også sådan noget med væsentlighed – skal man
bogføre et bilag på 17,50 krone om, hvis det er bogført forkert, eller er det kun, hvis det er over
100.000. Så grundlæggende er det, det samme, men væsentlighedskriterierne har været lidt
anderledes. Og det er jo noget, de vurderer: hvis de kommer med en billig pris, kan de ikke sidde og
nørde det hele igennem. Så ligger risikovurderingen for væsentlighed højere, og så kan vi klare os
med nogle gode forretningsgange, og så behøver vi ikke at kigge på 700 bilag. I bund og grund er jeg
ligeglad, hvilket selskab det er. Det er samme lovgivning, de skal overholde, og vi er jo et børsnoteret
selskab, som typisk har revision fra et af de store selskaber, og sådan er det.

Linette: Da I så skulle skifte, og nu siger du I fik tilbud fra to forskellige, hvordan kørte I det, lagde I det ud
som udbud og inviterede nogle? Hvordan styrede I hele den proces?

CFO-5: Vi sagde til nuværende revisor, nu vil vi bare lige prøve det, kom med jeres bud, I kender jo
forrentningen, og så inviterede vi en af de andre huse ind. De skulle selvfølgelig lige have et møde,
se vores årsrapport og snakke med mig og vores direktør, for at få en ide om hvad de roder sig ud i,
hvis de siger ja til det. På den baggrund kom de så med et tilbud.

Linette: Hvad var årsagen til, at I ikke tog flere med?

CFO-5: Hvis vi havde taget fire med, så havde det været alle dem, vi kunne vælge. Det ved jeg ikke, det var
faktisk ikke mig, der besluttede det. Jeg tror bare, man har tænkt, to må være fint, den ene må da
være billigere end den anden. Det kan også blive for langhåret. Hvis de alle fire ved der er fire, kan
det også være, de tænker, gider de bruge tid på det og sætte sig ordentlig ind i det. Man skal også
føle, der er en rimelig sandsynlighed, og ikke bare lave tilbud ud til højre og venstre, tror jeg.

Linette: Du tænker, der er større motivation?

CFO-5: Ja for at sætte sig lidt ind i tingene, og finde ud af hvad det er for noget

Linette: Nu har du snakket en del om pris, og at I ville teste det. Var der ellers, i de tilbud I fik, stor forskel på
indhold og var det let at se, hvor de skilte sig ud fra hinanden.

CFO-5: Ja. Det er jo en basis revisionsydelse, og så er der, hvis de skal hjælpe med moms eller skat, alt hvad
de nu kan af konsulentydelser. Så er der standard timesatser, alt efter hvad man er, ekstra stor senior
partner, og så er der rabat satser ude til højre. Så kan man sidde og kigge lidt på det, vi ved jo ikke,
hvor meget vi skal bruge. Nogle gange får vi en henvendelse fra finanstilsynet, der ønsker at vide,
hvorfor vi ikke har sendt en selskabsmeddelelse, når vi nu har solgt noget. Hvor der står i avisen, at
det blev solgt til 13-14 mio. EURO. Det er jo meget, hvis det så var rigtigt. Vi skal jo komme med
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guidance til årets resultat, og hvis det ændrer sig markant, så skal vi komme med en ny. Så er det
klar, hvis man kan læse i avisen, at vi er ved at sælge noget for 13-14 mio. EURO, og vi har sagt, vi
ender på, lad os sige vi sagt, vi tjener 50 mio. kr., så sidder der nogle kloge mennesker i finanstilsynet,
der undrer sig. I sådan et tilfælde, kan man måske få brug for lige at ringe til revisor, for at sige hvad
gør vi her, det er jo ikke til at gætte, hvor mange timer det bliver.

Linette: Da de fik lov til at præsentere, var det et skriftligt tilbud, eller fik de lov til at vise deres revisions
værktøjer?

CFO-5: Nej det interesserer os ikke. I bund og grund kan de det samme, de skal levere en revisionsydelse, og
det er det, hvis det så hedder det, eller det hedder noget andet. Nu skal man jo som kunde lave alting
selv, det skulle man ikke i gamle dage. Nu skal man selv finde dokumenter og ligge dem op på en
hjemmeside, men sådan et værktøj har de jo alle sammen.  Det var ikke det, det præsenterede de jo
også, vi har et årshjul, og vi reviderer på den og den måde, men det er der jo ingen, der interesserer
sig for.

Linette: I interesserer jer for prisen?

CFO-5: Helt grundlæggende interesserer vi os for prisen. Der er ingen, der bliver valgt fordi, de har et flot
årshjul, det tror jeg ikke. Så skal der sidde en på den anden side, der er miljøskadet. Sådan opfatter
jeg det hvert fald.

Linette: Hvor lang tid inden I besluttede at sende i udbud, fortalte I det til nuværende revisor?

CFO-5: Et lille halvt års tid tror jeg.

Linette: Kunne man så mærke nogen ændringer hos dem?

CFO-5: Nej. Ham der har været her i mange år, som jeg havde et godt forhold til, det er klart, når man
arbejder meget sammen i en periode hvert år, så siger vi tingene lige ud, vi er i udbud, sådan er det,
det må de store herrer finde ud af, hvordan det går. I må komme med jeres pris, og så er der nogle
andre, der kommer med deres pris, og så tager vi den derfra. Jeg var også lidt skadet af at være
revisor og regnskabsmand i mange år, der vil man gerne have, det kører i faste rammer, og hvert år
i januar laver vi det samme. Derfor var det også lidt irriterende for mig, nu skal jeg til at lære nogle
nye at kende, som dårligt kender til den type forretning. Det er også lidt irriterende, hvis de ikke
kender til den forretning, man driver.

Linette: Hvordan har hele den oplevelse så været med at få ny revisor ind, og de skal sætte sig ind i jeres
forretning?

CFO-5: Det var nogle af de bekymringer jeg bragte videre til den revisor, vi valgte, og de er kommet med
nogle personer, som er fuldstændig tosset med den slags forretning, vi driver.

Linette: Hvordan greb de det an at sætte sig ind i det?

CFO-5: De kommer og spørge efter de samme ting, de starter op på samme måde, og skal se en saldobalance.
Det er klart, nogle at de spørgsmål er lidt irriterende det første år. Vi ligger vægt på, at hvert fald
nogle af de ledende revisorer, de går igen, så der ikke kommer nye folk hvert år, vi skal til at forklare
omkring Adam og Eva. Vi ligger vægt på, det er det samme team, der kommer, der kan godt være
udskiftninger, det skal der selvfølgelig være, de skal også have lært nogle unge mennesker op, det
er fair nok. Men de der holder hånd i hanke med det hele, de skulle gerne være de samme.

Sissel: Hvor lang tid oplevede du der gik, inden ny revisor var godt inde i forretningen, og havde et godt
kendskab til systemer, og metoden I driver forrentningen på?

CFO-5: Det tog ikke så lang tid. Vi fylder meget i medierne, men er en lille forretning. Vi omsætter for
(omsætning nævnes), vi er ikke særligt store.

Sissel: Så allerede efter det første år var de inde i det?

CFO-5: Ja. Selvom det kan virke kompliceret, er det en forholdsvis simpel forretning.
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Linette: Hvordan var holdningen, ved det revisionshus der overtog omkring deres forventning til
tidshorisonten og onboarding?

CFO-5: De har jo skrevet op, at de forventer vi leverer tingene til tiden. De spørger om 77 ting, og de 22 er
fuldstændig ligegyldige, det lærer man så til næste år. Det tog nu ikke så lang tid.

Sissel: Okay. Så udover nogle ekstra spørgsmål, så var det ikke noget I brugte ekstra ressourcer på?

CFO-5: Nej vi holdte måske nogle ekstra møder. Det er jo den samme proces, man kører mange steder.

Linette: Tror du så, det er den samme holdning, man har haft nede i bogholderiet f.eks. At der er lidt ekstra
spørgsmål men ellers fint at komme igennem?

CFO-5: Ja det vil jeg umiddelbart tro, jeg har ikke hørt andet. Min fornemmelse er, at nuværende revisor
ligger barrieren lidt højere, end tidligere revisor gjorde. Der er knap så mange spørgsmål, det gør,
det føles lidt nemmere.

Linette: Blev der givet noget ekstra honorar det første år?

CFO-5: Nej. Ellers var de ikke kommet ind.

Linette: Det kunne godt være, det var indarbejdet i det tilbud?

CFO-5: De synes selv, honoraret var lavt. De høje herrer der fremlagde tilbuddet sagde, det er en investering
vi tager. For et godt og langt samarbejde måske to gange ti år. De får det samme år to.

Sissel: Nu hvor I er på den anden side af det, og du sagde det var relativt nemt. Kunne du så forestille dig,
at ville lave et udbud inden, perioden på de ti år er gået?

CFO-5: Det er klart, revisor er valgt for et år ad gangen, og det er på generalforsamlingen, de vælger. Men
der er en fælles forståelse for, at nu arbejder vi sammen hvert fald de næste fem år. Når der så er
gået tre – fire år, så sætter man sig ned og snakker. Så kan det være, de kommer og siger, det vil vi
da gerne, men sætter faktisk penge til, på at være jeres revisor, det dur ikke, derfor skal honoraret
være sådan her, hvis vi skal være jeres revisor. Så kan det være vi siger, det er da meget muligt, men
så prøver vi bare igen, og ser om der er nogle, der bider til bollen.

Linette: Man er ikke afskrækket fra, at skulle igennem det igen?

CFO-5: Nej det synes jeg ikke. Det er første gang, jeg har siddet i den her position.

Linette: Det kunne du sagtens, men primært med prisen i fokus?

CFO-5: Ja. Jeg vil vove og påstå, jeg kan arbejde sammen med alle mennesker. Opgaven er jo stillet på
forhånd, det er jo ikke sådan, jeg skal fortælle, hvad de skal lave, det ved de selv. Hvis de så synes de
skal være ekstra grundige og forsigtige, det vil blive afspejlet i deres honorar, og så var de blevet
fravalgt.

Sissel: Det honorar nuværende revisor havde i deres tilbud, var det lavere end det, I betalte på daværende
tidspunkt til tidligere revisor?

CFO-5: Ja det var det.

Linette: Var det så sådan, da opgaven blev overtaget, blev der så fundet fejl?

CFO-5: Nej ikke hvad jeg ved af. Der blev ikke rettet noget i regnskabet. Det skulle der helst ikke være jo.

Linette: Nu siger du, der er fokus på pris, og der bliver stillet nogle flere spørgsmål det første år. Mærker du
ellers på nogen måde, at kvaliteten blev bedre?

CFO-5: Nej. Vi skal have årsrapporten færdig, og der skal ligge et protokollat til bestyrelsesmødet. Det er de
to helt store overordnet mål, så kan det godt være, der er lidt forhindringer på vejen for at komme
derhen, men der er ikke den store forskel. Den største forskel er, hvordan de sætter deres
væsentlighedsniveau, og hvad de retter.
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Linette: Der er heller ikke noget, måden de reviderer på eller andet, der har kunne bidrage til jeres forretning?

CFO-5: Nej. Vi skal måske nogle gange trække lidt i håndbremsen i forhold til at påtage os forpligtelser, og
der er nuværende revisor, i hvert fald bedre end tidligere revisor, til at komme med betragtninger i
den forbindelse.

Linette: Synes du sådan et skifte styrker uafhængigheden?

CFO-5: Hvis jeg skal komme med min egen betragtning. Hvis man er mindretalsaktionær, så synes jeg, det
er fint, der bliver skiftet. På to gange ti år der kan man nå at lave mange aftaler, det er måske for
voldsomt. Men dem der så skriver under, det er så hvert syvende år de skal skifte. Syv år det er da
også voldsomt, jeg synes det virker voldsomt. De små investeringer jeg gør mig her og der, det ville,
jeg da synes var ærgerligt, hvis det var Nordisk fjer om igen. Det er der nok nogle kloge mennesker,
der har sat sig ned for at finde ud af det.

Linette: I din optik kunne den periode godt være kortere?

CFO-5: Ja. Det var mere ud fra investors synspunkt. Men rent praktisk, så er det jo lidt irriterende. Det kunne
være irriterende, at skulle fortælle det hele hvert tredje – fjerde år.

Sissel: Er det din egen personlige holdning, eller er det også en holdning, du oplever, bestyrelsen deler?

CFO-5: Det har de ikke nogen holdning til, det tror jeg simpelthen ikke. Om det er syv, seks, eller fire år, det
har de ikke nogen holdning til, der er de meget mere forretningsdrevet og business orienteret.

Linette: Hvordan så med hele processen hvem havde mest, at skulle have sagt?

CFO-5: Når jeg siger bestyrelsen, tænker jeg på ejerne. Revisionsudvalget har nok mere en holdning til
tingene, og kommer med en indstilling.

Linette: Så tror jeg faktisk ikke, vi har mange flere spørgsmål til dig.
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Bilag 15: Interview med CFO-6 (Virksomhed 6 - Large Cap)

Linette: Vi har jo skrevet til jer fordi, vi kan se, I har skiftet revisor i 2018. Vores indledende analyse viste,
at I godt kunne have ventet til efter 2020. Er det korrekt?

CFO-6: Ja.

Linette: Hvordan kan det være, I valgte at skifte før?

CFO-6: Det var fordi, vi ikke ville stå sidst i køen. Vi var bekymrede for, at der kun var dem tilbage, som de
andre ikke ville have, hvis vi ventede til sidste chance.

Linette: I forhold til de rigtige mennesker?

CFO-6: Både det rigtige firma og de rigtige mennesker. Der er også en anden vinkel på det, som spillede
ind. De konsulentydelser som vi har mest brug for, dem er et bestemt revisionshus den stærkeste
leverandør i. Dem brugte vi som revisor før, så der var et problem med 70 % reglen.

Linette: Helt overordnet, hvad tænker du omkring, at man skal sende sin revision i udbud, og man skal skifte
revisor på et tidspunkt.

CFO-6: Jeg er faktisk ikke så bekymret for, at revisors uafhængighed bliver kompromitteret, jeg har aldrig
set noget, der tangerer i den retning. Det har vi selvfølgelig i udlandet, og også med Arthur
Andersen. Vi har haft vores revisor fra tidernes morgen og frem til sidste år, og det har jeg egentlig
ikke set det store problem i. Der kan godt være nogle fordele i at skifte, fordi man får nogle nye
øjne på nogle ting. Selvom jeg siger, jeg ikke er bange for at revisors uafhængighed bliver
kompromitteret, så kan jeg godt se en fordel i at skifte, men det har ikke noget at gøre med, det er
tvunget.

Linette: Når du siger nye øjne, hvad tænker du så det medfører?

CFO-6: Præcis det samme som på alle andre poster. Hvis der kommer nogle nye mennesker med andre
erfaringer og en anden tilgang til tingene, vil de måske finde nogle måder at gøre det på, som kan
være en forbedring, ved at kombinere den erfaring, de selv har, med den der er lejret i den måde,
vi gør tingene på nu. Men som sagt, så har det ikke noget med den tvungen revisor rotation at gøre,
det er et valg man kan foretage selv.

Linette: Tror du I havde valgt det, hvis ikke I var blevet ramt af de her regler?

CFO-6: Nej det havde vi nok ikke. Jeg var vældig tilfreds med vores tidligere revisor, og synes, at de gjorde
et udmærket stykke arbejde, så det var ikke kommet på tale.

Linette: Hvilke drøftelser og overvejelser gjorde I jer, inden I skulle sætte udbudsprocessen i gang?

CFO-6: Det gik egentlig hurtigt. Jeg ved godt, man kan lave en stor proces ud af det, men vi blev enige om,
at det skulle overstås på 14 dage, og det blev det.

Linette: Det var hurtigt. Lidt mere konkret, hvordan greb I det så an?

CFO-6: Vi konstaterede, der ikke var så mange muligheder for, hvem der kunne afløse nuværende revisor.
Vi begik et kvalifikationsdokument, hvor vi bad revisionsfirmaerne fremlægge, hvordan de ville
håndtere tingene på et mere overordnet niveau. Jeg har hørt fra andre, at sådan et dokument kan
udløse et meget omfattende svar fra revisionshusene. Det var vi ikke interesseret i, så vi lavede et
kortfattet specifikationsdokument, og bad om et kort svar hurtigt.

Linette: Hvordan kan det være, I gerne ville have et kort svar og et overordnet tilbud?

CFO-6: Fordi vi ikke mener, der ville komme noget bedre ud af at gå i detaljer. Der er fire relevante huse
for os, og vi kender godt de huse i forvejen.

Linette: Hvem havde I med i udbudsrunden?
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CFO-6: Tre af de fire store revisionshuse.

Linette: Man overvejede ikke, at tage nogle af de mellemstore huse med i kampen?

CFO-6: Nej – det gjorde vi faktisk ikke.

Linette: Når de var overordnet, de tilbud I bad om og fik ind, var der så stor forskel på det materiale, der
kom fra de tre huse?

CFO-6: Nej. Vi scorede dem efterfølgende, på de forskellige ting vi bad dem svare på. Det kommer meget
ens ud, hvorfor det endte med at blive præget af negativ erfaring med nogle af rådgiverne, og en
god kemi hos nogle andre. Efter vi havde været igennem runden med de forholdsvis lange
præsentationer, kunne jeg have valgt dem alle tre. Gennemgående præsenterede de os for en god
kvalitet. Vi valgte så et af dem, men på betingelser, det var, at der skulle skaffes noget yderligere
ekspertise, til nogle af de ting vi har i huset.

Linette: Hvordan kan det være det blev dem. Hvad blev der lagt vægt på?

CFO-6: De kom med et billigt tilbud, det lagde vi selvfølgelig vægt på. Det kostede 2/3 dele og det hjælper
jo.

Linette: Det var også en markant forskel.

CFO-6: Ja det var det. Jeg vil sige, de var meget varme på at få den her opgave. De folk der kom, gjorde
et fint indtryk. Der var en lille detalje, som ikke var afgørende, men som alligevel talte lidt i den
retning, det var, at vi jo har andre selskaber i koncernen. Finland, Norge og Sverige, hvor dem i
Finland brugte samme revisor, hvorfor det ville være meget praktisk, det revisionsudvalg der er i
Finland, de er også revisionsudvalg for os.

Linette: Der var altså forskellige ting, der spillede ind?

CFO-6: Det var ikke fordi, de her er fantastiske, og de her er elendige, det var god kvalitet hele vejen rundt.

Sissel: Det honorar som den nye revisor tilbød, var det lavere end det, I betalte til tidligere revisor?

CFO-6: Ja, jeg tror det er almindelig praksis, at man det første år altid får en rabat.

Linette: Der var ikke tale om noget onboarding fee?

CFO-6: Tværtimod. Jeg ved ikke, hvornår de vil hæve prisen, men den er ikke holdbar.

Sissel: Det er din forventning, at I vil se en stigning i honoraret hen over årene?

CFO-6: Ja det er min forventning. Jeg vil selvfølgelig kæmpe imod, men jeg ville have en vis forståelse for
det. Det var et fint tilbud.

Linette: I de præsentationer I fik, var der også en plan for onboarding processen, som kom efterfølgende?

CFO-6: Ja det havde vi forlangt. Hvis vi ikke havde forlangt det, havde vi nok fået den alligevel. Der var en
meget præcis opgørelse af, hvad skal, de kunne hvornår.

Linette: Er det så også den plan, der har været gældende i praksis?

CFO-6: Ja det har det faktisk. Vi var overrasket over, hvor meget de mente de kunne nå på relativt kort
tid. I store træk er det lykkes dem at følge planen.

Linette: Hvordan har den overordnet oplevelse med det været og det at skifte revisor?

CFO-6: Det var været fuldstændig sømløst. Vores nuværende revisor og ny revisor etablerede et
samarbejde om overdragelsen, og der har ikke været nogle problemer. Nu har jeg glemt, at vi har
skiftet revisor, det kører fuldstændig, som det kørte før.

Sissel: Var det også den forventning, du havde inden, at det skulle være gnidningsfrit?



14. Bilag

Side|143

CFO-6: Nej det var det ikke. Det er et spørgsmål om, hvordan man tilgår tingene, og det var selvfølgelig
også noget af det, som blev drøftet i prioriteringsprocessen. Med vores tidligere revisor har vi
etableret et tillidsfuldt samarbejde, de ved, vi er revisorvenlige, om man så må sige. Vi gør os
umage med at hjælpe revisionen, og værdsætter det de gør. Man anerkender, at der er opgaver,
som vi løser på vores måde, og så kan revisor forholde sig til det, i stedet for det skal løses på
revisors måde. Der var jeg bekymret for, at de nye revisorer ikke vil have den samme tillid, og vi
dermed ville komme i en situation, hvor vi skulle bruge meget mere tid. Nogle af de krav vi har, det
er de skal lade os være i fred, fordi vi har travlt med noget andet. Det er der nogle revisorer, der
ikke forstår, og det er en pestilens. Der havde vi fået et rigtig godt samarbejde med nuværende
revisor, det var så det, jeg var bekymret for, ikke ville være med tiltrædende revisor. De er gået
med til de metoder, vi har brugt før, det havde vi også bedt dem om. De har fundamentalt været
helt enige med hinanden i, hvordan de skal gøre ting.

Sissel: Ressourcemæssigt har det ikke krævet noget ekstra af jer, at få det nye revisionsteam ombord?

CFO-6: Selvfølgelig har det kostet noget, men det har været beskedent. Det har været en meget fornuftig
overdragelse. Der har været en meget god dokumentation, og det har betydet nuværende revisor,
har kunne overdrage, uden at involvere os. Det kan godt være historien i intern revision er lidt
anderledes, men jeg har som sagt dårligt opdaget, at jeg har fået ny revisor.

Linette: Nu sagde du også tidligere, at det med uafhængighed ikke var noget, du tænkte meget over. Er det
noget, der har været italesat fra ny revisor?

CFO-6: Revisor skal jo producere en helt masse dokumenter, der viser, hvor uafhængige de er, og det ved
jeg godt. Så det er ikke noget der fylder.

Linette: Nu taler du generelt godt om det her skifte, er det sådan, at I kunne finde på at sende revisionen i
udbud oftere fremover, grundet den positive oplevelse?

CFO-6: Nej det tror jeg egentlig ikke. Jeg roser dem, men det tager altså også noget tid at komme ind i det,
og jeg synes ikke, ti år er lang tid. Jeg modsiger mig selv lidt her, det kan jeg godt høre. Men det
kan også være, vi har været lidt heldige.

Linette: Så umiddelbart tænker I at beholde dem en del år frem?

CFO-6: Ja det vil jeg tro.

Linette: I forhold til hvor god en overgang I har haft, og hvor hurtigt de er kommet ind i forretningen. Føler
du på nuværende tidspunkt, at det nye revisionsteam kender jer tilstrækkeligt, eller tror du, der vil
gå flere år, inden de er helt inde i tingene?

CFO-6: Der går nok et år mere. Men de har været i stand til at gennemføre de vigtigste opgaver, og sikret
at processerne fungerer. Men de har selvfølgelig også, i et vist omfang, kunne se det tidligere
revisor har lavet.

Linette: Er det noget, der har været i tale sat fra revisors side, den periode man har forventet, det ville tage
at komme tilstrækkeligt ind i tingene.

CFO-6: Ja det var en del af boarding planen. Der er det i overvejende grad lykkedes dem at holde planen,
men der er nogle enkelte ting, der er blevet skubbet lidt.

Linette: Er der noget, som har overrasket, eller som har været anderledes end forventet i den her proces?
Andet end at det er gået bedre, end du havde frygtet?

CFO-6: Nej, det har der ikke været. Jeg er overrasket over, og jeg synes det er dygtigt, at man har kunne
komme så vidt på relativt kort tid.

Linette: Så hvis I stod, og skulle gennemføre processen igen, så var der ikke noget, I ville have grebet an på
en anderledes måde?

CFO-6: Nej. Men igen, vi kan jo have været heldige, og hvis vi gør det på samme måde næste gang, så kan
det være, vi løber ind i et problem.
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Linette: Nu du sagde det her med, at I gerne ville have nogle korte tilbud, var det noget I havde fået
anbefalet andre steder fra?

CFO-6: Nej det var i virkeligheden fordi, vi skulle nå det inden generalforsamlingen. Så det var et spørgsmål
om, skulle vi gøre det nu eller vente til næste år. Vi havde brug for noget konsulent hjælp her i
2018/19, så derfor tænkte vi, at vi skulle have det overstået.

Sissel: Selve udbudsprocessen kørte I den internt, eller fik I hjælp til den?

CFO-6: Den kørte vi internt. Det var vores intern revisor, som stod for den.

Linette: Du sagde I indkaldte de tre store revisionshuse. Kunne du have tænkt dig, der var flere store at
vælge imellem?

CFO-6: Ja det havde været hensigtsmæssigt. Det er lige nødtørftigt nok, at der kun er de fire, når hver af
dem ikke har ret mange, der er certificeret i vores branche. Det kan hurtigt blive sådan, at vi skal
have en revisor fløjet ind fra udlandet, og det ville jeg være ked af.

Linette: Der er ikke nok at vælge mellem på markedet, som det ser ud nu?

CFO-6: Nej det er der simpelthen ikke. Der er jo typisk under ti, der er certificeret.

Linette: Jeg tror, vi er kommet igennem de spørgsmål, vi havde. Mange tak fordi du havde lyst at hjælpe
os.
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Bilag 16: Interview med CFO-7 (Virksomhed 7 - Stor C)

Sissel: Vi er opmærksom på, at I ikke er børsnoteret, og derfor ikke underlagt reglerne omkring tvungen
rotation, men derfor synes vi stadig, det kunne være interessant, at høre, hvad du tænker omkring
det.

CFO-7: Nej det er korrekt vi ikke er børsnoteret, men vi opfører os som om, vi er.

Sissel: Okay. Først og fremmest hvad var din rolle i processen, da I skiftede revisor i 2017?

CFO-7: Reelt var det mig der besluttede, vi skulle lave et udbud. Formelt er det en bestyrelses beslutning,
men når ledelsen kommer og siger, nu skal vi lave et udbud, har jeg ikke før været ude for, at der
bliver sagt nej.

Sissel: Hvorfor var det, I besluttede at skifte revisor?

CFO-7: Fordi de havde været her i ti år. Godt og vel det man siger, der er good governance. Vores skifte
havde ikke noget at gøre med, at partneren skulle skifte, det var bare sammenfaldende.

Sissel: Hvordan forløb selve udbudsprocessen?

CFO-7: Fint synes jeg. Det er sådan rimelig standard, man har nogle parametre som pris, og hvordan vi
løser opgaven. De ligner jo hinanden de fire store, og så har det derfor noget med kemi at gøre.

Sissel: Men I havde inviteret de andre tre med, og også nuværende revisor?

CFO-7: Ja.

Sissel: Hvad blev der lagt vægt på i beslutningen?

CFO-7: Der blev lagt vægt på pris – selvfølgelig. Måden hvorpå de nye ville håndtere transitionen, og så
hvad det er for nogle mennesker, de stiller med.

Sissel: Var der stor forskel på de tilbud, I fik?

CFO-7: Dem vi valgte, var sultne for at komme ind, og var klart billigere end de andre. Det er også derfor,
man laver et udbud engang i mellem.

Sissel: Honoraret var billigere end det, I betalte før?

CFO-7: Ja. Men nu har jeg gjort det her mange gange, så viser det sig bagefter, at de har 117 tillægsydelser
og vil have betalingen for alt. Men det er som de andre, det er bare sådan branchen fungere.

Sissel: Udover prisen var der så andre parametre, hvor de differentierede sig fra hinanden?

CFO-7: Jeg synes vores partner, gav udtryk for, at hun havde ret meget styr på branchen, og det har også
vist sig at være rigtigt. Det var ikke uvæsentligt, men de andre havde selvfølgelig også nogle, der
kender branchen.

Sissel: Overvejede I, at invitere nogle af de mindre revisionshuse med i udbudsrunden?

CFO-7: Nej.

Sissel: Hvad skyldes det?

CFO-7: Vores størrelse og kompleksitet. Der er det nemmere i forhold til bestyrelse og alt muligt andet at
sige, man har en af de fire store. Vi arbejder jo også globalt, og skal have nogle, der kan håndtere
en global revision. Jeg kender ikke de små godt nok, men jeg vil tro, de har svært ved at løse den
opgave, vi er jo i 160 lande ca.

Sissel: Nu var der fire, I kunne vælge mellem. Synes du, det er nok, eller ville du gerne, der var flere spillere
på markedet?
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CFO-7: Jeg ville gerne have, at der var flere. Det er altid godt at have mange muligheder. Fire er ikke
mange i et globalt marked, og de ligner jo også hinanden. En af udfordringerne er jo også, at de
tjener mindre og mindre på revisionsydelsen, så de er jo enormt optaget af at sælge andre ydelser.
Venstre hånd som er revision, som finder et eller andet, og så har de en højre hånd, som gerne vil
komme og løse problemet. Jeg synes ikke, det er for kønt.

Linette: Vil du uddybe det lidt?

CFO-7: Der kommer regler for det nu, som træder i kraft i 20 eller 21, hvor meget et revisionsfirma må
have at omsætning ved siden af revisionsydelsen. Det er for at dæmme op for det der. Når
revisionen kommer og siger, der er et problem, og vi vil gerne løse det for jer. Så beder vi dem gøre
det, for så er der ikke noget kritik af det næste år. Det ved revisionen jo godt, derfor er de ikke
langsomme til at finde et eller andet, hvor de kan levere nogle andre ydelser. Det er jo svært at sige
nej til. På en eller anden måde sidder de i en dobbelt rolle. Der er set så mange eksempler på det,
og jeg tror det er derfor, vi ser det initiativ.

Linette: Der er jo i nogle lande, hvor man vil indføre opdelingen mellem revision og rådgivning. Det lyder til,
du kunne være fortaler for det.

CFO-7: Det kunne jeg godt ja.

Sissel: Selve onboardings processen, hvordan oplevede du det at få nye revisor?

CFO-7: På personligt plan fint. Jeg har prøvet det en fire-fem gange efterhånden. Men de kom og sagde,
vi har nok fejlvurderet lidt, og vi troede, de her processer var mere modne, derfor har vi været nødt
til, og så kommer de med en lang liste med timer, de har brugt. Så starter et jysk forhandlingsoplæg,
så siger vi, det lyder dyrt, og så skal man jo finde en løsning. Når man lige har haft et udbud, smider
man jo ikke revisoren ud, fordi de er for dyre. Det gider man simpelthen ikke. På den måde hjælper
det meget at være gammel, fordi man ved, det kommer. Hvis man var 35, og så det første gang,
blev man sikkert lidt forskrækket.

Sissel: Hvordan med medarbejderne hos jer, krævede det ekstra ressourcer af dem?

CFO-7: Ja. Jeg sidder lidt på afstand, så det er nemmere for mig at sige, det er nemt. Dem der sidder nede
i accounting, synes ikke det er sjovt at skifte revisor. Vi gjorde det, at vi skiftede revisor, samtidig
med vi lavede andre ændringer, på den måde var det et ret hårdt år.

Sissel: Krævede det flere ressourcer end forventet, eller havde man regnet med det?

CFO-7: I vores tilfælde er det svært at skille ad, fordi vi gør så mange ting på en gang. Så hvor meget af
det ekstra arbejde, der var generet af revisorskifte, det tror jeg faktisk, ikke kun i mit hoved, men
også nede i organisationen, det er svært at skille ad. Men alt andet lige, er det meget arbejde. Og
som du selv indirekte siger, så afhænger det af, hvor meget man selv havde forventet, og der er
det altid klogt at forvente meget. Jeg synes principielt, det er meget sundt at skifte revisor, men
man skal huske på, den revisor der er på vej ud, har sidste chance for at finde ud af, om der er et
eller andet galt, så de når at sige det selv, inden det nye firma kommer ind. Og den nye revisor har
selvfølgelig den interesse, hvis de ikke finder det i år et, men kommer og siger det i år tre, så vil
ledelsen og bestyrelsen også kigge og sige, hvorfor finder I først det nu. Derfor er man rimelig tryg
ved, at der ikke er skeletter i skabet efter sådan en overgang.

Sissel: Man mærkede, gammel revisor var mere grundig det sidste år?

CFO-7: Ja. Især på de ting der er udover den almindelige revision men mere i gråzonen, for eksempel
impairmenttest og afskrivningshorisont, hvor man altid kan diskutere. Vi har købt rigtig store
virksomheder indenfor de sidste tre år, og hvad er levetiden egentlig på dem. På de områder, der
har de brug for mere dokumentation for, hvad er der egentlig besluttet, end de tidligere år.

Sissel: Var der nogle store fejl, ny revisor fandt?

CFO-7: Nej.

Linette: Var der ellers forskel i måden, ny og gammel revisor griber det an på?
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CFO-7: Ja hele deres vinkel er anderledes, i den forstand, at gammel revisor var ude i hvert land. På den
måde er tilgange anderledes, men det var en del af aftalen.

Linette: Okay. Men mærker I forskel i kvaliteten af revisionen?

CFO-7: Det synes jeg, er svært at vurdere. Jeg kan ikke sige med troværdighed, at den er markant bedre
eller dårligere. Så hvis jeg skal svare, nu vil jeg sige, same same.

Sissel: Efter I har været igennem processen, overvejer I så at skifte revisor oftere?

CFO-7: Jeg har det sådan, det er noget man gør hvert syvende-ottende år. Det skal ske, men revisor skal
også nå at kende forretningen, og man skal nå at have noget ud af dem. Hvert tredje år er for tit,
og hvert tiende år er for sjældent. Derfor har vi valgt noget der mellem.

Sissel: Er der noget, I ville gøre anderledes, efter I har været igennem processen?

CFO-7: Det eneste skulle være, at kigge dem der byder på opgaven i øjne og sige, er I nu sikker på, I har
gjort jeres studie godt nok, så I ikke kommer med en ekstraregning. Men det ved jeg, de ville gøre
alligevel, men man kan måske godt gøre et ekstra forsøg. I Danmark har det jo været sådan de
sidste mange år, og processerne er de samme, og regler er de samme. Så det er svært at sige, der
er noget, som burde være markant anderledes.

Sissel: En af grundene til at man indførte de her regler om tvungen rotation, det var også for at skærpe
revisors uafhængighed.

CFO-7: Ja det tror jeg, er en god ide. Når jeg siger, det hverken er blevet dårligere eller bedre med den nye
revisor, så mener jeg det faktisk. Men man kan jo altid sidde med en fornemmelse af, at den revisor
der har været der i syv-otte år, kender butikken godt, og de kommer lidt lettere til deres honorar.
Et eller andet sted håber man derfor også, ikke at de finder en masse forkerte ting, men at de
kommer med et nyt syn, som måske kan bidrage med noget værdiskabende.

Sissel: Og måske stiller nogle andre spørgsmål?

CFO-7: Ja.

Sissel: Så tror jeg faktisk ikke vi har flere spørgsmål, med mindre du tænker, der er noget du vil tilføje?

CFO-7: Jeg vil sige, for os kunne en partnerrotation, godt udløse en rotation. For så kan vi lige så godt se,
hvem de andre kan stille med. Jeg synes rotationsprincippet er en god ting, da der må være
grænser for hvor længe, den samme skal sidde det samme sted.

Linette: Du tror ikke, de forventer nu for PIE selskaberne, hedder det ti år af gange, du tror ikke de
forventer, at kunne sidde alle ti år?

CFO-7: Nej. Det ville jeg hvert fald ikke gøre, hvis jeg var dem.

Linette: Det virker også til, at når virksomhederne har været igennem en proces som jeres, så er man ikke
så afvisende overfor det.
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Bilag 17: Interview med VP-Finance-1 (Virksomhed 8 - C25)

Sissel: I er i gang med et udbud, er det korrekt forstået?

VP-Finance-1:  Jeg må hellere sige, vi er færdige. Vi har lavet en indstilling til vores bestyrelse om, hvem de skal
indstille som revisor på vores kommende generalforsamling. Det er status.

Sissel: Hvad har din rolle været i udbudsprocessen?

VP-Finance-1:  Jeg har styret processen.

Sissel: Og lavet selve udbuddet?

VP-Finance-1:  Ja jeg har lavet udbudsmaterialet. Alle skriv til de to huse, og så har jeg lavet forslag til, hvad
indholdet i data skulle være, for de enheder der er omfattet. Yderligere har jeg deltaget på de
møder, der har været, der har været en lang række møder - informationsmøder og
præsentationsmøder.

Linette: Hvor lang tid har den her proces varet?

VP-Finance-1:  Man har vidst længe, den var undervejs. Jeg vil tro, vi henne i februar eller start marts fortalte om
tidsplanen til de to ledende partnere, som var, og så skød vi det i gang omkring starten af april,
hvor vi sendte ud, hvad det var for en møderække, vi gerne ville have og åbnede op for data.

Linette: Jeg havde forestillet mig, det tog længere tid. Men relativt komprimeret proces.

VP-Finance-1:  Ja det kan man sige. Selvfølgelig har der været møder inden da, og vi har drøftet hvilket materiale,
vi skulle ligge i og sådan, og hvordan koordineringsudvalget skulle laves. Vi ville gerne, det skulle
være samme revisor for alle enheder, kunne vi gøre det, og så samtidig overholde reglerne omkring
valg af revisor. Vi har bestemmende indflydelse alle steder, men samtidig skal det jo være
revisionsudvalget, som indstiller. Derfor var vi ved erhvervsstyrelsen i 2017 og få godkendt,
hvordan vi ville køre processen.

Sissel: Hvad skyldes det, I kun havde indbudt to revisionsfirmaer?

VP-Finance-1:  Vi har ikke indbudt KPMG. Der er ingen tvivl om, at de internationalt kunne løfte opgaven, men vi
følte ikke, at de i Danmark havde de personer, der skulle til.

Linette: Det var rimelig klart for jer, hvem I ville inviterer?

VP-Finance-1:  Jeg vil sige, vi brugte tid på at diskutere, om vi skulle invitere dem. Der er helt klart nogle der mener
i det her land, hvis man inviterer KPMG, som er lidt sulten, så kan man få presset prisen ned. Jeg
har den holdning, at det gælder om at få dem gjort stærke, fordi jeg synes, revisionsmarkedet er
for centreret omkring tre huse.

Linette: Ville du gerne, der var flere store spiller at vælge imellem?

VP-Finance-1:  Ja, jeg ville gerne havde, at det var flere at vælge mellem. Problemet er lige nøjagtig i vores
branche, at ikke alle revisorer bare kan gå ind i den branche fra den ene dag til den anden. Derfor
kan det være svært for nogle revisionshuse at komme ind i den branche, hvis de ikke allerede er
der.

Sissel: Udover du siger, at I gerne ville have samme revisor til alle fire enheder, hvad blev der ellers lagt
vægt på i beslutningen?

VP-Finance-1:  Der blev lagt vægt på kompetencer selvfølgelig. Der blev også lagt vægt på kompetencer dels på
den ledende partner, kompetencer hos teamet og selvfølgelig også honorar. Jeg synes dog,
honorar vægtede mindre. Vi startede med at sige internt, det her er jo egentlig ikke en opgave, der
går på, at skulle få et mindre honorar. Det er ikke en omkostningsbesparelse, men mere at finde
den rigtige revisor til hele koncernen.



14. Bilag

Side|149

Linette: Synes du, det har været let i den proces, at kunne gennemskue, hvor det ene hus har differentieret
sig fra det andet, og hvem der har stået stærkest?

VP-Finance-1:  Jeg har været revisionspartner i 15-16 år, så jeg kender meget til branchen. Jeg havde nok en
fordel, i forhold til nogen af dem jeg sad sammen med. Der er ingen tvivl om, man danner sig et
indtryk af, hvad er det for noget præsentationsmateriale, man ser. Det betyder også noget, hvad
der bliver sagt på et præsentationsmøde. Heldigvis så taler husene ikke ondt om hinanden. Begge
huse gør meget ud af at sige, aftalt honorar er et aftalt honorar. I øvrigt er holdningen, hvis man
tager de her to spiller internationalt, så kan begge huse løse opgaven. Om de så stiller det rigtige
team, og tilføjer de rigtige kompetencer, det er igen en vurdering.

Linette: Er de to huse kommet med det rigtige team der matcher jer, eller har det været en proces, hvor
man undervejs har justeret?

VP-Finance-1:    De to ledende partnere som har været, har pitchet på os de sidste tre år. Det er partnere som er
kendt i huset. Så har vi drøftet, om det var personer, vi kunne se have rollen.

Linette: Hvordan med teamet under?

VP-Finance-1:  Teamet under er faktisk blevet drøftet meget. Hvad var det for et team, og hvilke andre opgaver
havde de. Hvem var højre underskriver, og blev der tilføjet kompetencer fra udlandet. Vi ved alle
sammen godt, at venstre underskriver er ikke den, som kommer til at lave ret meget. Selvfølgelig
skal man have intellektet, men det har de alle sammen, det er mere noget med, om kemien er i
orden.  Man skal altid have god kemi med sin revisor.

Linette: Føler du, at du har haft et andet syn på den her proces, end nogle af dem, som du har samarbejdet
med omkring det grundet dine tidligere erfaringer som revisor?

VP-Finance-1:  Måske når man er fedtet ind, og har mere viden, er man måske tilbøjelig til, at kunne se flere
problemstillinger. Ligeledes hvis der skal vælges en ny leverandør af leasingbiler, der drøftede vi
på et tidspunkt, om vi skulle have alle indkøbsafdelinger med, og det synes jeg ikke, da det ville gå
totalt i ged, hvis vi skulle have alle dem med til at drøfte det. Det er noget helt andet at vælge
revisor.

Linette: Du synes, der er stor forskel på, om der vælges ny revisor, eller det er en leverandør af en anden
varer?

VP-Finance-1:  Jeg synes ikke som gammel revisor, at det nødvendigvis behøver være en hyldevarer den her
revision. Hvor med andre varer man køber, der er relationen ikke vigtig, det er nemmere at skifte
ud. Forsikringsselskab som eksempel, det kan du skifte fra den ene dag til den anden nærmest. Du
behøver ikke have nogen særlig relation, hvor det er noget andet at skifte revisor, som man typisk
skal have i hvert fald ti år.

Linette: Er det også det, I forventer nu, med dem I indstiller her til generalforsamlingen?

VP-Finance-1:  Det er ikke blevet drøftet. Begge huse har jo lagt meget vægt på, hvor stor en proces det vil være
at skifte revisor. Hvis det bliver, som de har antydet, så gør man det jo ikke bare lige. Men hvis
revisor ikke performer, så skifter man jo, sværere er det heller ikke vel.

Linette: Tænker I anderledes om den proces? Nu siger du at husene giver udtryk for, at det er meget
omfattende at skifte. Har I den samme holdning til det?

VP-Finance-1:  Jeg har selvfølgelig en ide om det, men det er selvfølgelig svært for enhederne at se, hvad pokker
skal det betyde. Vi er lige blevet revideret, nu er det nogle andre, der skal revidere
åbningsbalancen, hvor svært kan det være, vi laver materialet. Jeg ved ikke, om de ser det lige så
komplekst, det er selvfølgelig også svært for dem at se, hvor meget der skal til, for at kunne sige,
man har revideret en åbningsbalance. Selvfølgelig kan de godt forstå det med, at det er et kæmpe
arbejde at finde de rigtige personer rundt omkring, fordi det ikke nødvendigvis er sikkert de
personer, der bliver foreslået, de passer kemi mæssigt med de udenlandske datterselskaber. Alt
introduktion og det at forstyrre dem, de er jo ikke loadede med kapacitet, deres dag er fyldt ud. Nu
skal de til at bruge tid på, at lære nogle nye at kende. Selvfølgelig tager det tid, det ved vi godt.
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Linette: Det er både udbudsprocessen, hvem vil vi samarbejde med fremover, men også hele onboarding
processen?

VP-Finance-1:  Det er nok mere onboarding processen. Jeg tror ikke, de synes, det har været en hård proces, den
er også blevet kørt meget inde fra os. På den måde tror jeg ikke, de synes, det har været en så vild
proces. De har måske hver holdt tre møder med hvert revisionshus, det er ikke det der gør, at de
ligger fladt lige pludselig. Det er mere onboarding processen, der vil komme til at betyde noget.

Linette: Hvad tænker man om hele onboarding processen, og hvilken tidshorisont inden ny revisor er
tilstrækkeligt inde i tingene.

VP-Finance-1:  Qua vi er i så god tid, så mener begge huse, der er muligheder for at få opbygget relationer. Der er
mulighed for, at den nye revisor kan være med i processen, hvorfor det kan gå hurtigere. Det synes
vi, egentlig er en fordel, og har en tro på, at det går hurtigere end ellers.

Linette: Hvordan kan det være, I har været igennem processen nu, når det først gælder for 2020?

VP-Finance-1:  På et tidspunkt for lang tid siden drøftede vi, at vi bare skulle i gang med processen, så vi var sikre
på - med kun to huse - at vi kunne få de rigtige folk, og at de havde tid. Jeg ved godt normalt, man
hører aldrig i revisionshusene, at man ikke har tid til at løse en opgave. Faktisk var vi ved at sætte
den i gang i slutning af 2018 for revisionen 2019, men så udskød vi den i sidste øjeblik, fordi der
var så mange ting, så blev vi enige om at skubbe den. Der var vi egentlig godt i gang, og så var det
nemmere at skyde den i gang, da vi var færdige med regnskabet for 2018 og så få det overstået
inden sommeren.

Linette: Det er ikke en bekymring, men man tænker over, hvad der er af ressourcer i husene, at man kan få
de mennesker, man gerne vil have til at arbejde for sig?

VP-Finance-1:  Det er ikke noget, vi har ligget søvnløs over, men vi har drøftet det. Det er en fordel at være ude i
god tid, og man kan få de revisorer, man gerne vil have. Når man kigger på listerne, med de
revisorer der bliver indstillet til en, så er det jo også personer, som er loadede med kunder. Det er
ikke en hemmelighed, det kigger man da på. Revisionshusene synes altid, det er fedt, at kunne køre
en partner på, som kan vise en kundeliste så lang, det skal man ikke regne med, altid bliver opfattet
som værende positivt.

Sissel: Hvis ikke I var blevet ramt af regler omkring tvungen rotation i 2020, tror du så, I ville have skiftet
revisor?

VP-Finance-1:  Ja det tror jeg. Jeg tror nogle gange, det kan være godt med frisk luft. Jeg ved ikke, om vi havde
skiftet revisor, men vi havde i hvert fald gået i udbud. Ja -  vi havde nok også skiftet, det er svært
at sige. Jeg tror, det er godt med luftforandring.

Linette: Hvorfor tænker du, det er en god ide?

VP-Finance-1:  Der er sikkert nogle revisionshuse eller revisionsteam, der altid kan oppe sig i forhold til at være på
og serviceminded, at agere som om, det er første år hvert år. Så er der andre, som måske luller sig
selv lidt i søvn

Sissel: Har du nogle bekymringer, i forbindelse med at skulle skifte revisor?

VP-Finance-1:  Der kan være nogle steder, når man har revideret i mange år, og er kommet det samme sted, så er
der nogle ting, som er usagte, men alle ved det. Jeg tror bare, det bliver mindre, end det tidligere
var. For ti år siden kan det godt være, revisor ikke dokumenterede sit arbejde lige så godt, som det
bliver gjort i dag. Vi har ikke revisorerne til at lave vores regnskab, så jeg tror ikke, det er et
problem, der er viden som går tabt.

Linette: Revisor som I har haft indtil nu, har de også været revisor for alle fire enheder. Så det er samme
setup, man kører videre med?

VP-Finance-1:  Ja.

Sissel: Har I mærket nogle ændringer ved nuværende revisor, nu hvor I har fortalt, I skulle i udbud?
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VP-Finance-1:  Jeg siger til mig selv, at jeg mærker, de har et år tilbage. Jeg synes, de skulle oppe sig for at prøve
at sælge en masse andre ting fremadrettet. Jeg synes, jeg mærker, at de ikke prioriterer os lige så
meget som før.

Linette: Man kan ellers godt have en ide om, at man ville gøre sig ekstra umage, når der kommer nogle nye,
og skal kigge på tingene.

VP-Finance-1:  Man kan sige, det er to forskellige ting. Om de går tættere på i revisionsopgaven, fordi der kommer
nogle andre, og skal se dem over skulderen. Jeg tænker også på den situation, at de er der noget
mere, og de er mere serviceminded, og måske kan sælge nogle andre opgaver. Der er to ting i det.
Jeg er helt sikker på, vi kommer til at opleve en revision i 2019, hvor de går tættere på, og vil tage
nogle flere diskussioner, fordi de ved, at den lille aftale de normalt ville have lavet om et eller andet,
den kan de ikke lave på samme måde. Uden at sige der foregår alt muligt, men der er noget elastik
i det at lave et regnskab.

Linette: I forhold til den revisor, I vil indstille på generalforsamlingen, er der aftalt noget onboarding fee det
første år af revision, eller er det samme honorar?

VP-Finance-1:  Det er samme honorar.

Linette: Er det noget, man har drøftet?

VP-Finance-1:  Ikke andet end at vi har fået at vide, da vi modtog tilbuddene, at der ikke var noget onboarding fee,
det var inkluderet i tilbuddet.

Linette: Nu er I igennem, og har taget en beslutning. Er der noget, du i bagklogskabens lys tænker, I kunne
have gjort anderledes, eller med fordel kunne have grebet an på en anden måde?

VP-Finance-1:  Da vi havde sendt udbudsmateriale ud, og vi åbnede op for data, og der blev afholdt
informationsmøde. Der diskuterede vi meget, om vi skulle have begge huse med til det samme
møde. Der var vi bange for, at de skulle sidde og blamere sig overfor hinanden. Vi havde sagt inden
da, at de skulle komme med evt. spørgsmål, selvfølgelig måtte de godt komme med spørgsmål
under informationsmøderne også, men det kunne godt have været en kamp, fordi man skulle sidde
og vise, man var mere inde i det end de andre, men det synes jeg faktisk ikke. Det var en af de ting,
jeg var lidt nervøs for hvordan skulle gå, men det gik faktisk rigtig godt, og der var en god dialog
på de møder. Revisionshusene bytter jo også lidt kunder her og der, og de møder hinanden, der er
jo ingen grund til at blive uvenner. At sige noget jeg ville gøre om, nej det tror jeg egentlig ikke.

Linette: Er der noget, der har overrasket, en følgevirkning, noget positivt måske som man ikke havde regnet
med?

VP-Finance-1:  Måske. Lidt tilbage til om jeg fortryder noget. Vi havde spurgt om et honorar, vi var total
transparent i forhold til vores honorar for 2018, og skulle så have fire honorartilbud. Der så vi nogle
steder, hvor vi fik noget tilbage, som var ud på selskabs niveau, men der var også andre enheder,
hvor vi så et tilbud, der bare var et honorar. Der kunne jeg godt tænke mig, at have spurgt lidt mere
detaljeret til og få splittet honorartilbud ud på de enkelte lande, så det var mere gennemskueligt.
Vi diskuterede også, om vi skulle spørge om timer. Når man er gammel revisor, kan man være et
rigtig svin, og spørge om alt muligt man selv har været udsat for. Der synes jeg et eller andet sted,
at spørge om timer, hvor mange partner timer er det, senior manager timer, når man får sådan et
tilbud, man hader det. Så jeg foreslog det egentlig ikke, men set i bakspejlet ville jeg gerne have
haft honoraret fordelt på enheder. Det er rigtig svært at forholde sig til honoraret.

Linette: Det er nok også et ret stort honorar, vi taler om, så jeg kan godt se, det ville give mening at få det
delt op. Nu sagde du, at du generelt synes, det er godt med nogle nye øjne på revisionen, men
hvordan synes du det her med revisorskifte, gør sig, i forhold til uafhængigheds spørgsmålet.

VP-Finance-1:  Overordnet kunne man sige, at det med at skifte revisor, kunne vende to veje. Der findes jo også
lande, hvor man ikke har mulighed for at skifte revisor ud indenfor et antal år. Det der med rotation,
det kunne være, man skulle se på, at det ikke skulle være muligt at skifte revisor ud, og man så
derved fik en revisor, der turde være uafhængig. Om jeg er helt vild med det, det ved jeg ikke. Hvad
det ellers gør for uafhængighed, det ved jeg ikke.
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Linette: Det er noget af det, der har ligget til grund for de her regler, og skulle være med at styrke
uafhængigheden. Men det er ikke sikkert, det er noget man forholder sig til som et problem i
forvejen.

VP-Finance-1:  De huse vi snakker om, jeg er af den holdning, der er ingen af dem, der laver numre. Nu ved jeg
godt, jeg sagde før at lidt frisk luft og andet. Reglerne er der, og det er fint, men om det gør, at der
kommer ting frem, der ser dagens lys, det tror jeg ikke på. Så skal jeg sige, at de store revisorer
laver ting, men det tror jeg ikke.

Linette: Det er ikke det, I har drøftet hos jer. Det er mere kvaliteten af revisionen, og at der kommer nogle
nye og kigger på det.

VP-Finance-1:  Ja det er mere det, end at vi sidder her ude og siger, hvis vi får ny revisor, så kan det være der
kommer nogle ting frem, som vi ikke kender. Der har vi fuld tillid til, at revisor trods alt laver en
revision, hvor de er total uafhængige, og så ville komme til os, hvis der var noget galt. Det er nok
derfor, jeg har svært ved at svare på det spørgsmål, om det gør noget på uafhængigheden.

Sissel: Så tror jeg, det var det.

VP-Finance-1:  Held og lykke med opgaven.
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Bilag 18: Interview med IR-chef-1 (Virksomhed 9 - Large Cap)

Linette: Indledningsvist kunne vi godt tænke os at høre, hvad din rolle har været både i udbuds- og
onboardingprocessen.

IR-chef-1: Min rolle var at være den, der kørte processen fra vores side. Jeg var den som koordinerede dels
udbudsmaterialet, afholdelse af møder, evalueringsprocessen og dels havde dialogen med
kandidaterne sammen med vores CFO. Det er sådan, at intern revision oftest er den primære kontakt
til ekstern revision, og det er derfor primært os, som har drevet processen. Ikke i forhold til selve
beslutningen om at gå i udbud på det tidspunkt, men i forhold til at udarbejde materiale og sætte de
primære rammer, da beslutningen var taget. Efterfølgende har vi haft det primære ansvar for
onboarding af ny revisor – både ift. introduktion til forretningen, involveringen i den løbende revision
osv. Vi er stadig den primært udførende i revisionen, på nær enkelte områder, som er dedikeret til
ekstern revision, så meget af revisionen går igennem os.

Linette: Og hvad tænker du og intern revision omkring tvunget firmarotation?

IR-chef-1: Med de rammer, som er givet, synes jeg egentlig, at det giver ret god mening. Det er tilstrækkelig
lang tid til, at man kan udnytte, at man har fået en revisor som kommer ind i ens arbejdsgange men
ofte nok til, at sørge for, at der også kommer ny viden og inspiration. Så et eller andet sted kunne
det godt være, at vi nu vil skifte revisor oftere, end vi gjorde tidligere. Vores forhenværende revisor
havde vi haft så længe, at vi nærmest ikke kunne finde ud af, hvornår de var tiltrådt. Men ud fra en
faglig vinkel fra os giver det mening, men ud fra en overordnet governance compliant vinkel giver
det også god mening, at der kommer nye øjne på en gang imellem. Det er møg irriterende, når man
er midt i processen, fordi det kræver en masse arbejde, men selve resultatet er fornuftigt.

Linette: Jeg ville netop spørge, om det var samme holdning I havde inden i gik i gang med processen, eller
om det er noget, som har ændret sig?

IR-chef-1: Nu kommer jeg jo fra ekstern revision, så jeg havde i bund og grund en holdning om, at det kan give
mening at skifte revisor en gang imellem. Man bliver låst fast i nogle forestillinger om, hvordan
tingene er og det med at komme som ny og vaske tavlen ren, giver mening. Det synes jeg allerede
man oplevede lidt med partnerskifte, med de nye øjne, så den fik man på personniveau. Om det så er
nødvendigt at skifte på firmaniveau, kan man altid diskutere. Men på personniveau gav det mening.
Så vi har ikke set det som et problem at skulle skifte, andet end at vi selvfølgelig var glade for vores
tidligere revisor.

Linette: Hvad blev afgørende da I valgte, hvem som skulle være ny revisor?

IR-chef-1: Vi kørte en forholdsvis kort proces. Vi besluttede at lave udbud den 25. januar og valgte ny revisor i
marts, så det var en relativt kort proces. Vi havde en idé om, at vi ville gå i udbud, så vi var gået i
gang med at udarbejde udbudsmaterialet. Så lavede vi en proces, hvor vi faktisk havde alle
væsentlige interessenter med; både en Q&A session med de indbudte selskaber og så havde vi de
samme personer med til at læse tilbuddene og også med til selve præsentationsrunden. Så vi havde
faktisk tre runder, hvor vi til hver runde havde en form for spørgeskema. Til hver møde var vi derfor
ca. ti mennesker, ligesom de ti mennesker læste materialet og deltog i præsentationerne. Bagefter
konsulterede vi og vurderede ud fra nogle kriterier, vi havde lagt ud på forhånd. Baseret på det og
hvorvidt det var de rigtige personer, som vi følte at vi kunne arbejde sammen med, og, hvordan
relationen var til vores moderselskab og søsterselskaber, valgte vi ny revisor. Det blev altså besluttet
ud fra de forskellige parametre og hvem, som gjorde det bedst, og hvordan man ville kunne tackle
eventuelle svagheder efterfølgende. Og i bund og grund havde vi også en line op til vores
moderselskab om, hvad som gav mening for dem, så vi vidste, at det ville kunne lade sig gøre, selvom
vi ikke var underlagt nogen indflydelse derfra. Derudover overvejede vi også, hvordan valget ville
give mening i forhold til hhv. revisions- og rådgivningsydelser og hvordan det puslespil skulle lægges.
Så det var baseret på en grundig gennemgang af alle elementerne samt en grundig gennemgang af
besvarelserne fra alle interessenter fra vores side, som tilsammen dannede grundlag for input til
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revisionsudvalget, som var meget tæt forankret også. Revisionsudvalgsformanden deltog også i alle
møder og præsentationer.

Linette: CFO’en fortalte os også om de udvalgte kriterier, og hvordan I evaluerede på dem, men han sagde
også, at I endte med at få en rigtig skarp pris, som var noget lavere, end det I betalte til tidligere
revisor. Og så kan vi ikke lade være med at tænke, om man mærker denne forskel i det arbejde, som
ny revisor udfører ift. tidligere revisor?

IR-chef-1: Hvis man snakker om det basic arbejde, som revisionen udfører, mærker man det ikke. Forskellen er
nok, at der i honoraret til tidligere revisor var inkluderet mere sparring og der skulle mindre til, at de
sendte en ekstraregning. Den pris vi betalte tidligere, var derfor nok mere en ”all inclusive”-pris,
hvorimod vi nu kun betaler for morgenmaden, og hvis vi skal have noget ved siden af, koster det
ekstra. Hvor vi tidligere brugte revisor til flere regnskabsmæssige spørgsmål, som der ikke
nødvendigvis blev faktureret for, får vi nu flere ekstraregninger for sådan nogle ting. Men det er ikke
noget som er problematisk i den forstand, men det er sådan, at tingene er skruet sammen. Vi har
ikke mærket noget til det endnu, nok også fordi, at vi for nuværende revisor er lidt en introduktions-
kunde for at vinde et marked, hvorimod daværende revisor havde en stor markedsandel, og derfor
ikke havde sammen behov for at give et konkurrencemæssigt nedslag.

Linette: Nu siger du, at der ikke rigtig er forskel, andet end den måde der faktureres på, men er der forskel
på, hvordan de to revisionsfirmaer griber revisionen an?

IR-chef-1: Den største forskel er på IT-revisionen, som også er det område, ekstern revision udfører selv. På
alle andre områder er det mest os, der laver noget, og så er det en kombination mellem os og internt.
Tilgangen til IT-revision er markant anderledes end hvordan tidligere revisor gik til det. Der er
væsentligt mere off-shore revision, hvor meget af det sker via skype, til forskel fra tidligere revisor
som var meget i huset. Hvis man spurgte i organisationen ville man nok foretrække vores
forhenværende ift. vores nuværende, men det er noget, vi har en dialog om, og det er blevet bedre i
år to. År et gik ikke helt godt, men år to går noget bedre. Forskellen ligger nok i, hvor forberedt vi
har været på, hvordan verden ændrer sig, i forhold til måden man griber revision an på, for ellers
havde vi nok stillet nogle andre spørgsmål indledningsvist. Det er ikke værre end, at det er håndteret
og løst.

Linette: Hvis man har været vant til, at revisor gør tingene på en bestemt måde i mange år, er man måske
ikke orienteret om, hvordan man også kan gøre det.

IR-chef-1: Tidligere var man bare vant til, at revisionen skete her på stedet ved brug af danske revisorer, hvor
vores nuværende har brugt rigtig meget indere, som er sket via Skype fra Indien, og det havde vi nok
ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at vi skulle spørge om, hvorvidt det var en del af
metodikken.

Linette: Så det var heller ikke noget som blev fremlagt i det tilbud, I modtog?

IR-chef-1: Nej, det var det ikke.

Linette: Okay. Tror du, at det havde ændret jeres beslutning?

IR-chef-1: Nej, det tror jeg ikke. Men vi havde nok været mere skarpe på at sige, om vi syntes at det var en god
idé eller ej. Men vi var nok endt det samme sted i sidste ende. Så det havde formentlig ikke ændret i
vores forudsætninger for valg af ny revisor.

Linette: Er der andre ting – ikke nødvendigvis revisionsmæssigt – som har overrasket eller været anderledes
end forventet?

IR-chef-1: Nej, det synes jeg egentlig ikke. I og med at det er os, som laver det meste af revisionen selv, og
primært bruger ekstern revision til at reviewe vores arbejdspapirer og dokumentation, synes jeg ikke,
at der er noget som overraskede. Vi brugte en del tid på at lave onboardingen og havde nogle fulde
dage, hvor vi præsenterede og gennemgik alt, og fik ny revisor introduceret til forretningen og vores
metodikker. Der er nogle metodemæssige forskelle i gammel og ny revisors måde at arbejde på, f.eks.
i forhold til stikprøvestørrelser osv. Det har vi løst stille og roligt hen ad vejen, men der er ikke stor
forskel på det, og så når tidligere revisor selv lavede nogle metodeændringer ind imellem. Det
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handlede om, hvordan vi fik det implementeret hos os, så ekstern revision kan bruge vores arbejde
som grundlag. Jeg synes, at der har været en fornuftig proces hele vejen igennem, og det har været
fornuftigt håndteret. Vi har holdt dem meget i loop, og de har været med til mange af de møder, vi
har haft om forretningen, så de har været involveret undervejs. Det er kun småting, vi har skullet
justere på, og sådan var det også med vores gamle revisor, så jeg synes, at det er gået forholdsvis
nemt. Det er selvfølgelig også os selv, som laver det meste af arbejdet, og det er os, som investerer
tid i at onboarde dem og ikke selve forretningen. Og fordi vi har et fælles sprog og holdning til, hvad
der er vigtigt, er det ret nemt at fokusere på de vigtige ting. Det er mest praktik, man lige skal have
styr på, og det er peanuts.

Linette: Så du tænker ikke tilbage og synes, at det var en meget krævende proces at komme igennem?

IR-chef-1: Det var tungt at komme selve udbudsprocessen igennem, når der skal laves materiale og holdes
møder osv., så det var forholdsvis omstændigt. Men nu har vi et setup, så hvis vi skulle gøre det igen,
ved vi, hvordan man skal gribe det an. Vi har hvert år holdt nogle opstartsmøder med tidligere
revisor, så med ny revisor var der mere tale om en udvidelse heraf men ikke noget voldsomt.

Linette: Føler du så, at I på nuværende tidspunkt er der, hvor ny revisor har et tilstrækkeligt indblik i
forretningen?

IR-chef-1: Det synes jeg i bund og grund, at de har – også fordi, vi laver stort set alt materiale til dem. Men der
er ingen tvivl om, at vi ved afslutningen af dette år vil støde på flere ”aha”-ting, når de kender
forretningen bedre, og som vil give anledning til flere spørgsmål. For det var egentlig overraskende
let for os at komme igennem statusrevisionen i år et, og det kan godt være, at det er et udtryk for,
at de ikke nødvendigvis har fanget og set alt. Men jeg tror, at de har et fornuftigt indblik. Og allerede
ifm. onboarding præsenterede vi dem for en seks-syv områder, som vi gerne ville drøfte, og
forklarede dem hvordan vi tidligere havde gjort det, således at vi kunne finde en fælles holdning til
det. Ellers ville man nok først finde de ting i år to.

Linette: Så har vi faktisk fået svar på de spørgsmål, vi havde forberedt og fået et lidt mere nuanceret syn på
det. Er der noget du vil tilføje, her til sidst?

IR-chef-1: Ja, altså det med tvunget rotation er jo sådan lidt. Hvert år har vi jo oppe at vende, om vi vil fortsætte
med samme revisor som hidtil, men vi har ikke før kørt en udbudsproces, som andre måske gør for
at teste den rigtige pris. Det syntes vi ikke, var relevant og vi ville hellere have en dialog med vores
revisorer. Om det havde været tvunget eller ej, havde vi nok gået i udbud på et eller andet tidspunkt.
Forskellen har selvfølgelig været, at vores daværende revisor ikke var med i udbudsrunden, da vi ikke
måtte forlænge. Hvis vi kører processen igen om tre-fem år, vil nuværende revisor være med, og
hvor man så ikke kan undgå at lægge lidt pres på dem. På den måde har det været en mere ”ren”
proces, fordi vi skulle skifte og vi har derfor kunne få lidt sparring på, hvordan man styrer sådan en
proces og hvilke kriterier, man kan udvælge på baggrund af osv. De var ikke involveret i selve
processen, men gav lidt input og sparring inden.
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Bilag 19: Interview med Regnskabschef-1 (Virksomhed 10 - C25)

Linette: Noget af det første, vi godt kunne tænke os at vide er, om I havde skiftet revisor, hvis ikke I var blevet
ramt af de her regler om tvungen rotation?

RC-1: Det er svært at sige. Det tror jeg ikke nødvendigvis.

Linette:              Hvorfor ikke?

RC-1: Fordi vi havde et godt samarbejde. Det er sådan et hypotetisk spørgsmål. Vores nuværende revisor
havde været revisor for os siden 1992, så der var et godt samarbejde dér. Der var også roterende
partner og sådan. Du har sådan et leverandørforhold, og hvis man ser det på den måde, fungerer det
bare. Og der var ikke noget som gjorde, at vi var utilfredse med eksisterende revisor.

Linette:             Hvad gjorde I jer af drøftelser inden det gik i gang?

RC-1: Det var givet, at vi skulle skifte. Og vi vidste, at vi skulle skifte i 2020, så man vurderede, at det var
bedre at gøre det på tærsklen til en ny strategiperiode. Og begge partnere skulle roteres af, så det
var også med i overvejelserne. Hvis vi alligevel skulle skifte i 2020, hvorfor så rulle en ny ind i 2019
og så skifte året efter.

Linette:             Så man slog lige to fluer med ét smæk.

RC-1: Ja, præcis. Jeg skal også lige understrege, at det var ikke nogle drøftelser, som jeg var en del af, så
jeg har kun fået refereret noget. Det har været min chef CFO’en og Audit Commite, som har drøftet
det.

Linette: Har du nogen fornemmelse af, om man har anskuet det her forskelligt, afhængig af om man sidder i
økonomiafdelingen, Audit Committe, direktionen osv.?

RC-1: Det har man nok på et niveau, men jeg kan ikke sige noget om det, for det er ikke noget, jeg ved.

Linette:             Så du har ikke været meget med i beslutningsprocessen?

RC-1: Jeg har ikke været med i beslutningsprocessen om, hvorvidt man skulle køre et tender tidligere eller
ej, men jeg har været fuldt med i hele tenderprocessen og vurderinger frem til tilbudsgivning. Jeg
har så ikke været med i det møde hos Audit Committe, hvor de hver især præsenterede. Vi inviterede
to revisionshuse med, men jeg var ikke med. Hverken til det, hvor revisor var med, eller det hvor man
besluttede, hvem man ville gå med.

Linette: Har du ikke været med til møderne, eller har du heller ikke haft indblik i de tilbud, som blev givet?

RC-1: Jo, jeg har fuldt indblik i alt materiale, der er lagt ud i tenderen. Så både vores udbud, deres tilbud
og de møder vi har haft osv. Der har jeg været med i alle møder, undtagen det sidst i tender-
processen, hvor partnergruppen præsenterede sig selv over for Audit Committe.

Linette: Vi ved kun begrænset, hvordan sådan en proces kører. Vil du ikke sige noget mere generelt om,
hvordan det foregår?

RC-1: Jeg vidste jo heller ikke noget, inden vi startede. Det vi gjorde var – qua, at vi ikke vidste noget om
det, og at min chef heller ikke havde prøvet det – fik vi meget hjælp af afgående revisor. De hjalp os
med, hvad der skal stå i udbudsmaterialet. Der er en mulighed for at få en smagsprøve på, hvilken
revisionsstrategi de kan anvende, hvilke enheder som skal revideres, hvor er enhederne henne, risici
osv. Og kontrolmiljø mm. Der er også noget forretning i det; hvad er det for en case, hvad kan man
bygge det her til. Referater fra Audit Committe og bestyrelsesmøder blev vedlagt, så man kan lave
en ordentlig due diligence af revisionsstrategien og den ledelse, der sidder. Så det hjalp de os med,
og det startede omkring januar – vi har jo forskudt regnskabsår 30.09 – så det blev lagt ud og delt
med deltagerne. Så gik de i gang med at interviewe os, stille spørgsmål til materialet. Jeg snakkede
med dem som regnskabschef og gik de væsentligste risici igennem. Så snakkede de med deres
netværk ude i landene om, hvordan de ville revidere tingene. Så fik vi tilbuddene, smagte lidt på det,
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spurgte ind til det, og så voterede vi. De fremlagde selv for Audit Committe og så blev der taget en
beslutning derefter.

Linette: Du sagde, at I fik en del assistance fra afgående revisor til at håndtere hele udbudsprocessen. Var
det noget, de tog fat I jer om, eller skulle I række ud efter det?

RC-1: Det var gensidigt. Vi spurgte, om ikke de ville hjælpe os med det og de sagde ”helt sikkert”. Det var
bare et par dage, hvor man lige snakker det igennem.

Linette: Hvad blev der så lagt væk på, da man valgte, hvem som skulle overtage revisionen?

RC-1: Flere ting. Prisen betyder altid noget, men spørgsmålet er, hvor meget det vægter. Samarbejde –
hvad er det for et team – hvordan de virkede som personer, betød også noget for os. Både
revisionshuset som helhed men også teamet – hvad vi havde hørt fra tredjemand, og hvordan vi
oplevede det. Det var de ting, som spillede ind.

Linette: Var der stor forskel på de to tilbud, i fik?

RC-1: Nej, det synes jeg ikke. Vi valgte at præsentere det ordinære honorar, så de havde en chance for at
vide, hvad vi kom fra med tidligere revisor, og det hjalp dem ift. at sætte honoraret. For det kan jo
være vidt forskelligt. Og så var de nogenlunde på samme niveau.

Linette: Så bliver prisen alligevel en ret afgørende faktor?

RC-1: Det er klart. Det er alligevel en stor opgave. Der er mange lokationer, mange faldgruber, så du er
nødt til at ind-diskutere en risiko i et eller andet omfang, og hvis du kan vise i materialet, at der er
nogle der kan få det til at hænge sammen til denne her pris.

Linette: Lander I så på det samme, eller et honorar som er under?

RC-1: Jeg tror det var lidt højere, men ikke meget. Så det blev ikke lavere.

Linette: Nu når I har været igennem skiftet, oplever I at der er forskel på den tilgang, revisorerne har til
revision? Altså måden der revideres på?

RC-1: Det ved jeg ikke. Det er noget ny teknologi, men det har de andre også. Det er meget det samme, for
det er jo de samme revisionsstandarder, Det oplever vi ikke sådan umiddelbart, men det er også
første år med ny revisor, så man skal jo lige.

Linette: Mærkede I nogle ændringer i den måde, fratrædende revisor foretog revisionen i årene op til, de
vidste, at de skulle skifte.

RC-1: Nej, det synes jeg ikke. Der var måske nogle små punkter, hvor man tænkte, reviderer man for
overtagende revisor eller? Men i det store hele synes vi ikke.

Linette: Finder ny revisor fejl eller ting, som gammel revisor ikke havde kigget på?

RC-1: Nej, det synes jeg ikke. Slet ikke. Men det er meget sundt at få nogle andre øjne på, selvfølgelig er
det det. Andre ville også lyve, hvis de sagde noget andet, tænker jeg.

Linette: Så man oplever ikke, at der går for meget tabt, når man skifter en revisor ud, som har været der i
mange år?

RC-1: Jo, selvfølgelig. Der sidder et partnerteam, som har siddet der i mange år, og så kommer der nogle,
som starter fra scratch. Så selvfølgelig går der noget tabt. Det er nok også derfor, at vi og mange
andre havde ønsket at køre videre med samme revisor og samme revisionshus. Men det er bare ikke
sådan, konditionerne er.

Linette: Men hvor står I lige nu, ift. hvor langt I er med at få kørt ny revisor ind og hvor meget de ved om jeres
forretning?

RC-1: Jeg synes, at de rimelig hurtigt er kommet up to speed. Det er klart, at de ikke har historikken, men
jeg synes ret hurtigt, at de er kommet med. Som eksempel kan man sige, at tidligere revisor kunne
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lave revisionen på 2,5 uge, hvor ny revisor brugte fire uger her første år. Og det tror jeg, er helt
naturligt.

Linette: Føler du så nu, at ny revisor ved, det de skal vide, eller forventer I, at der går et år mere, inden de er
på plads?

RC-1: Nej, jeg tror egentlig, at de er på plads nu. Det er andet år, de kigger på forretningsgange, så det er
nok mere det, som foregår til bestyrelsesmøder osv. Du har jo noget historik, så der er noget, der
skal catches up på, men ift. at lave revisionen tror jeg, at de er rimelig up to speed.

Linette: Var det noget, I gjorde jer bekymringer om inden, eller hvad havde I af forventninger til den periode?

RC-1: Jeg tror vi var meget bevidste om, at der var en læringskurve, de skulle op ad.

Linette: Har man anvendt skyggerevision eller lignende i den proces, eller var det bare skift fra den ene dag
til den anden?

RC-1: Nej, det gjorde vi ikke.

Linette: Du siger, at ny revisor har brugt længere tid på at revidere første år, men har I også brugt mere tid?

RC-1: Ja, det er klart. Du skal lige onboarde. Gammel revisor rider bare på tidligere års arbejdspapirer og
ved, hvad der foregår. Så det er klart, at vi har brugt mere tid, men ikke sådan at det har hængt mit
team ud af halsen, det fornemmer jeg ikke.

Linette: Så der er ikke brugt mere tid, end I havde regnet med?

RC-1: Nej, slet ikke.

Linette: Er der noget, du tænker, at I skulle have gjort anderledes eller kunne have gjort smartere?

RC-1: Nej, det tænker jeg ikke. Revisor ved jo godt, hvad de skal spørge om, så jeg synes egentlig, at det
var en god proces, selvom jeg ikke havde prøvet det før.

Linette: Så det er ikke noget, der afskrækker?

RC-1: Det er ikke processen, der afskrækker i hver fald. Så skulle det være, hvis vi var utilfredse med
revisor, men det er der ikke noget, der tyder på.

Linette: Jeg vender lige tilbage til det med tilbuddene. Var det kun revisionen, som blev ridset op, eller
indeholdt materialet også noget om selve onboarding-processen?

RC-1: Der var sådan en allokering af honoraret, og om det var referred work osv. Det var et ønske fra os,
at det danske kontor skulle revidere USA, så det var jo egentlig afklaret. Så hvis det er onboarding.
Der var ikke så meget andet end det. Man snakkede om, hvordan man ville gribe interim-revisionen
an, og hvor man skulle rejse ud osv. Mere var det ikke.

Linette: Så overordnet hører jeg dig sige, at du generelt er glad for processen og skiftet, og det, det har
medført?

RC-1: Ja, det synes jeg.

Linette: Er der noget, I er blevet negativt overrasket over, eller som har været anderledes end forventet?

RC-1: Tjo, når du skifter revisor, kommer du ind på et honorar, som er sådan en future case, hvor du har
en læringskurve som revisor. Og så skal du jo forsøge at få honoraret hjem, fordi man kommer til at
køre med noget underdækning i et eller andet omfang. Hvor du tidligere har haft en revisor i mange
år, hvor der har været en større tolerance for, hvis materialet ikke har været i orden, så har der
været afregning ved kasse et her. Der var nogle få kvalitetssikringer, der glippede og måske noget
forventningsafstemning, men ellers var der ikke noget.
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Bilag 20: Interview med RU-Formand-1 (Virksomhed 11 - Small Cap)

Linette: Vi er rigtig glade for, at du har lyst til at hjælpe os med det her. Som jeg skrev i mailen, læser vi
cand.merc.aud., og er ved at skrive vores speciale. Vi skriver om de ændrede krav omkring rotation
af revisor. Til at starte med har vi lavet en indledende analyse for at finde ud af hvilke selskaber,
der har skiftet revisor, og hvem der står til at skulle skifte revisor. Det er derfor, vi har skrevet til
dig, fordi vi har fundet ud af i vores analyse, at det ser ud til, at I kan have den nuværende revisor
til 2020, og så skal I skifte.

RU-Formand-1:  Ja.

Linette: Det er derfor, vi har taget kontakt til dig. Det første vi vil spørge til, det er, hvor I er henne i
processen, i forhold til at skulle skifte revisor indenfor et par år. Er det noget som allerede nu er på
dagsordenen, eller er det ikke noget, I har forholdt jer så meget til?

RU-Formand-1:  Det er ikke på dagsordenen endnu. Mig bekendt så er det jo sådan, at vi ikke skal skifte
revisionsfirma.

Linette: Nej - den skal sendes i udbud?

RU-Formand-1:  Vi har jo vores statsautoriseret revisor i dag. Han falder for den tidsgrænse, som jeg husker det, i
2020. Det ved du sikkert mere om, men jeg mener ikke, vi skal skifte selve revisionsfirmaet.

Linette: Jeg synes, vi har været inde at kigge i listen for hvornår, I har valgt nuværende revisor, og at det
så falder for ti års grænsen i 2020. Det er måske ikke tilfældet?

RU-Formand-1:  Jeg har ikke undersøgt det nøje, men jeg mener, at kunne huske, at den nye revisor som er på
sidelinjen fra nuværende revisor, ham kan vi vælge i et år, inden vi skal skifte revisionsfirma.

Linette: Ja okay. Det første I står overfor, er en partnerrotation?

RU-Formand-1:  Ja det tror jeg.

Linette: Det er måske mere det, I forholder jer til på nuværende tidspunkt?

RU-Formand-1:  Ja og det har vi forholdt os til.

Linette: Så selve det at I skal skifte nuværende revisor ud, er ikke noget, I tænker så meget over endnu?

RU-Formand-1:  Det har vi ikke forholdt os til pt.

Linette: Er det noget som du personligt i din position, har gjort dig nogle tanker om?

RU-Formand-1:  Ja det har jeg. Jeg sad i bestyrelsen for et andet selskab, og der brugte vi et andet revisionsfirma,
før vi skiftede navn. Dengang sendte vi vores revisionsydelser i udbud, så den proces og de
procedurer der er i den forbindelse, dem er vi helt klar på. Det er i øvrigt for os, ikke nogen særlig
kompliceret proces. Den er mere kompliceret for revisorerne, end den er for os.

Linette: Hvorfor det?

RU-Formand-1:  Forsimplet så består den jo i, at vi skal finde ud af hvilke revisionsfirmaer, vi vil spørge om at få et
tilbud, og der er jo relativt få, som er på banen. Jeg tænker vi gør som sidst, at vi kontakter tre
revisionsfirmaer, og beder dem komme med et bud.

Linette: Du mener på den måde, at der ikke er så mange forskellige spillere, I skal forholde jer til?

RU-Formand-1:  Lige nøjagtig. Selve processen med at sende det i udbud, nu siger jeg det lidt forsimplet, men det
er jo egentlig at tage telefonen og ringe til de tre revisionsfirmaer, hvor vi jo alle tre steder kender
nogle personer, som har med vores sektor at gøre. Det er også kun få personer der har det, så vi
ved godt, hvem vi skal kontakte. Herefter beder vi dem om at komme med et tilbud, og så er det
egentlig revisorerne, der har det store arbejde med at skrue tilbuddet sammen til os.
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Linette: Det er ikke noget, du ser som en tung eller krævende proces for jer overhovedet?

RU-Formand-1:  Nej – bestemt ikke.

Linette: I kommer bare til at sidde helt afslappet i stolen, og bare skulle vælge?

RU-Formand-1:  Ja. Når vi så har tilbuddene inde, så er det selvfølgelig en anden proces, der skal i gang. Men vi ved
jo godt, hvem vi skal spørge.

Linette: Tror du, at hvis ikke de her regler var blevet indført, tror du så i havde overvejet at skifte revisor
om nogle år?

RU-Formand-1:  Min egen holdning er den, revisionsydelser er noget man sender i udbud hvert tredje år. Vi ville
have taget nogle tjekpriser hvert tredje år, men som du sikkert også godt ved, er det ikke sikkert,
vi ville bruge de priser til at skifte revisor. Det kunne godt være, vi bare vil bruge det til at tage en
snak med vores nuværende revisor, om de nu ligger på det helt rigtige niveau.

Linette: Hvad er grunden til, du tænker hvert tredje år. Er det rent prismæssigt, eller er der andre ting?

RU-Formand-1:  Sædvanligt er det udelukkende prismæssigt, men der kan opstå nogle situationer, hvor man ikke er
tilfreds med kemien og tilliden til den pågældende partner, vi har tilknyttet, eller hvis
kompetencerne ikke er til stede. Så ville man også udenfor den tre årige periode, sende det i udbud.

Linette: Når I sender det i udbud på den måde, er det så hovedsageligt prisen, I kigger på, når I tager en
beslutning om det?

RU-Formand-1:  Der er en ting, der er vigtigere end prisen, det er, at vi skal have kemi og tillid til den pågældende.
De revisionsfirmaer vi spørger, har jo alle sammen kompetencerne, derfor er det prisen, der bliver
nr. to parameter.

Linette: Det vil sige, at I har gjort det her historisk og sendt det ud hvert tredje år?

RU-Formand-1:  Nej det har vi faktisk ikke. Det tilbud, vi har fra nuværende revisor, er faktisk relativt godt.

Linette: Vi har snakket om det her med, hvor stor forskel oplever man, der er på de tilbud man får, ikke kun
prismæssigt men også hvad der er i det, er der nogle særlige måder, de forskellige revisorer vil
gribe revisionen an? Er der, nogle særlige teknikker de præsenterer, som så gør, at de skiller sig ud
fra hinanden, eller oplever man, det er meget det samme? Synes man ikke, der er forskel på de
tilbud, man får?

RU-Formand-1:  Nu er du helt omme i bagenden af min hukommelsen, men da vi gjorde det sidst, da mener jeg, at
der var to væsentlige ting, og tilbuddene var faktisk meget forskellige. Den måde de var bygget op
på, men også den måde de blev præsenteret på overfor selskabet, var også forskellig, og så var de
prismæssigt også meget forskellige.

Linette: Det var på flere parametre?

RU-Formand-1:  Ja.

Linette: Okay. Har du nogle bekymringer omkring processen, når først man har taget beslutningen omkring
at skifte revisor ud? Hvordan hele indkøringsperioden er med ny revisor?

RU-Formand-1:  Det er nok det største problem, fordi det mest trælse ved at sende i udbud, eller ved at skulle skifte,
som vi skal engang i mellem, det er jo hele det tillidsforhold som er opbygget med den nuværende
revisor, som derudover også kender alle vores processer og procedurer, og vores måde at gøre
tingene på, starter langt tilbage på skalaen igen. Det kræver en enorm ressourceindsats fra vores
folk. Vi kommer til at skulle bruge rigtig mange ressourcer i forbindelse med sådan et skifte. Vi skal
lære den nye revisor at kende, og vi skal vise ham vores systemer, og vi skal gøre ham tryg ved det.
Vi skal forklare det hele en gang til. Jeg vil bare sige, i vores branche er det for udestående meget
kompliceret mange af de tekniske modeller, som vi bruger. Vi er kun et lille selskab, hvis man så
går op til nogle af de store selskaber i vores branche, som bruger de komplicerede eller endnu mere
komplicerede tekniske modeller, som jo stort set ingen kan gennemskue, så bliver det jo endnu
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mere vanskeligt. Det jeg specielt tænker på med de tekniske modeller, det er hvordan, de forskellige
kunder vægter på balancen.

Linette: Så det er både den her tillid, der er bygget op med eksisterende revisor, som man er ærgerlig over
går tabt, men også den viden de har?

RU-Formand-1:  Ja.

Linette: Hvor mange år tror du, der vil gå, før man føler at man med den nye revisor, er der, hvor man var
med den gamle, eller er på niveau?

RU-Formand-1:  Jeg tror ikke, vi taler år. Jeg vil umiddelbart tro, at man er helt på plads inden for det første år.
Overgangen fra da vi skiftede revisor, det forløb meget smertefrit, vil jeg sige.

Linette: Det har du gode erfaringer med derfra?

RU-Formand-1:  Ja det må jeg sige. Jeg sidder i øvrigt også i en lang række andre bestyrelser, hvor vi også er vant
til at skifte revisor, og det er faktisk - for os som kunde - en relativt simple proces. Jeg ved godt,
der er mange systemer, processer og procedurer, men det er ikke noget, hvis man lige går op i
helikopteren, vi ser de store udfordringer ved.

Linette: I selskabet og i dine andre roller som bestyrelsesFormand, er der særlige teknikker eller procedurer,
I indfører, for at gøre det her skifte så let som muligt, eller er det bare noget der sker af sig selv?

RU-Formand-1:  Jeg er kun med på overordnet niveau. Jeg vil tro at de steder, hvor vi har, nu er det primært et af
steder, hvor vi har både intern revisor og relativ stor økonomiafdelingen, de har jo nogle helt klare
processer og procedure, som træder i kraft, når man skifter, men det ved jeg ikke nok om.

Linette: Har du nogen fornemmelse af, om den oplevelse du har i sådan nogle situationer, er den samme
som direktionen har, eller som dem der sidder i økonomiafdelingen har i det her?

RU-Formand-1:  Ja min fornemmelse er, at de har samme opfattelse som mig.

Linette: Vi har tænkt, om der kunne være forskel i, hvordan man oplever det, da det er klart, dem som sidder
i økonomifunktionen, de er noget mere i tæt dialog, når selve revisionen finder sted osv., om de
oplever større gener ved, der kommer et helt nyt hold, der skal forstå tingene?

RU-Formand-1:  Det har jeg ikke hørt til, at man har gjort. Nu er der også stor forskel på, hvor tungt man tager
sådan en proces, og hvor alvorligt man tager sådan en proces, og hvor vigtig man gør sin egen
person i sådan en proces. Jeg sidder jo i nogle erfa grupper med andre revisionsudvalgsformænd,
og man kan jo godt gøre det her meget kompliceret og vanskeligt, hvis man vil. Jeg tænker, hvis du
interviewer andre, så er der nok nogle, der vil have en helt anden holdning til det her, end det jeg
siger. Men hvis man prøver at holde det overordnet, så mener jeg, det er, som jeg lige har skitseret.

Linette: Hvad mener du, når du siger, at man godt kan gøre det meget mere kompliceret. Hvorfor tror du
at det sker, eller at det bliver det for nogle?

RU-Formand-1:  Det har vel noget at gøre med pernittenhed og patentlighed, hvor nogle flugeknepper tingene noget
mere end andre, hvor jeg nok mere er af den type, at jeg har tillid til, både de revisionsfirmaer vi
spørger, og de personer vi spørger hos revisionsfirmaerne og også vores egne folk i organisationen,
at det kan de håndtere. Der er rigtig mange revisionsudvalg, hvor der sidder en statsautoriset
revisor som formand for revisionsudvalget, og alt den viden han har oparbejdet gennem tiderne,
nu må det ikke misforstås, det jeg siger, men der kunne man godt nogle gange have en fornemmelse
af, at der har de et behov for at vise, at den viden de har, den vil de også bruge i en sådan proces.
Det er mere den vej rundt, hvor jeg er i den grøft, at jeg er sikker på, de revisorer vi spørger, de har
hundrede procent styr på at håndtere det.

Linette: Generelt det jeg hører dig sige mange gange er, at den der tillid er vigtig, men at du virkelig også
har den tillid til de folk, der får lov til at være med i udbuddet.

RU-Formand-1:  Ja bestemt.



14. Bilag

Side|162

Linette: Nu når I står i den situationen, at der lige er et par år tilbage, inden I skal skifte, oplever I så nogle
ændringer ved nuværende revisor. Gør de tingene anderledes, eller sker der noget nu op mod det
her skifte?

RU-Formand-1:  Nej. Det eneste er, at der er kommet en ny makker på, og det er jo givetvis fordi, man gerne vil
beholde os med den nye makker.

Linette: Men ellers ikke andet end det naturlige med partnerrotation?

RU-Formand-1:  Nej.

Linette: De gange du så har oplevet et revisorskifte, oplever man så, at ny revisor finder nogle fejl i det,
tidligere revisor har lavet, eller er det ikke noget, som i oplever?

RU-Formand-1:  Det sker rigtig tit, det som du siger der. Det må jeg sige. Jeg har næsten på fornemmelsen, at den
nye revisor leder efter fejl hos den tidligere, det har jeg virkelig. Jeg må også sige, det er jo ikke
alvorlige ting. Det jeg svarede på, det var mere bredt. Jeg har et aktuelt eksempel fra et
revisionsfirma i Kolding, som har mistet nogle af deres gode gamle folk, og et par af dem der så var
udset til at tage over, de er rejst til et andet revisionsfirma. Der har de nye revisorer hos det firma,
faktisk også travlt med at finde fejl hos deres tidligere kolleger, som er flyttet til et andet
revisionsfirma, for ligesom at sige vi skal blive hos dem, og ikke flytte med til det nye. Der har jeg
faktisk også oplevet, at de har fundet nogle lidt mere graverende ting. Men aldrig i den branche,
jeg har været mange år i et andet selskab, hvor jeg også sad med revision, jeg har aldrig oplevet
det i den her branche i nævneværdig grad.

Linette: Det er da egentlig også meget skægt, at der sådan er forskel der.

RU-Formand-1:  Måske det skyldes, at det at reviderer sådan et type selskab, det sker jo på et meget højt niveau,
fornemmer jeg i hvert fald. Det er de samme revisionsstandarder, man bruger, og der sidder også
nogle erfa grupper indenfor jeres branche. Især for den sektor, hvor man også sidder sammen med
tilsynet, det er jo meget de samme ting, man bliver fodret med, og man skal være opmærksom på,
og man skal kigge efter.

Linette: Nu når du så siger, at der bliver fundet fejl, og det virker til, at man også som ny revisor gerne vil
finde nogle fejl, for ligesom at vise at man gør det bedre, eller hvert fald vise at det var den rigtige
beslutning, at man har valgt dem. Mærker man så ikke, at eksisterende revisor lige opper sig, eller
strammer sig ekstra meget an det sidste stykke tid?

RU-Formand-1:  Det kan jeg ikke sige, om jeg har oplevet.

Linette: Det kunne godt være, man fornemmede at grundigheden blev skærpet, fordi man tænker at om
lidt, så kommer der nogen andre, og skal kigge i det, vi har lavet?

RU-Formand-1:  Det fornemmer jeg bestemt ikke. Nu snakker jeg bredt, nu snakker jeg ikke kun om det selskab,
hvor jeg er nu. Det fornemmer jeg bestemt ikke.

Linette: I de gange, du har været med til sådan et skifte, er det bare, at så bliver beslutningen taget, og så
kommer ny revisor ind, eller anvender man skyggerevision eller andre metoder?

RU-Formand-1:  Nej jeg har ikke været med til at anvende nogen form for skyggerevision. Der vil jeg sige  indenfor
vores branche, er der relativt godt styr på tingene.

Linette: Så tror jeg faktisk ikke, at vi har flere spørgsmål på listen.
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Bilag 21: Interview med RU-Formand-2 (Virksomhed 12 - Mid Cap)

Linette:              Hvor langt er I, i processen omkring revisorskifte?

RU-Formand-2: Jamen vi er der, hvor vi overvejer, hvordan vi skal gribe det an, om vi skal gå i stort udbud og hvem
vi skal invitere osv. Så vi er kun ved at gøre os nogle overvejelser.

Linette:              Hvem er med i de her drøftelser?

RU-Formand-2: Det er CFO og regnskabschefen som driver det, på basis af de drøftelser vi har haft i
revisionsudvalget, og revisionsudvalgets formand er selvfølgelig med, når vi begynder at nærme
os. Men scopet og det materiale som skal udarbejdes, kører de.

Linette:  Har I på nuværende tidspunkt besluttet jer for, hvem I vil invitere, eller er det stadig åbent?

RU-Formand-2: Jeg vil sige, at det er drøftet til bunds på den måde, at vi siger to maksimum tre, som vi synes, kan
løfte opgaven.

Linette:  Må vi spørge, hvem som I mener, ikke kan løfte opgaven?

RU-Formand-2: Jamen vi kigger meget på, om vi skal have KPMG med eller ej. Det skyldes lidt strukturen og de
ting, som er sket. Vi er ikke sikre på, at de har de langvarige kompetencer og rette ressourcer til
opgaven. Vi har det også sådan, at hvis man tager dem med i udbuddet, er det fordi man gerne vil
have dem og ikke bare for sjov.

Linette:  Så I tager ikke ekstra med bare for at øge konkurrencen?

RU-Formand-2: Nej, vi synes ikke, at det er det værd. Vi mener, at vi nok skal få den konkurrence, der er brug for.

Linette:  Kunne I godt have tænke jer, at der var flere aktører at vælge imellem?

RU-Formand-2: Ja. Det er klart, at jo flere aktører, jo større mulighed er der for at sætte pres og fokus på nogle
ting. Det kan også være, at vi tager en outsider med, det har vi ikke helt besluttet endnu.

Linette:  Hvad tror du, at de ville kunne bidrage med?

RU-Formand-2: Det kan være, at de sidder med et hold, som kan løse opgaven for os og som kan bidrage med lidt
fleksibilitet eller en skarp pris. I don’t know yet, men det må vi se.

Linette: Har I på nuværende tidspunkt drøftet, hvilke parametre som kommer til at vægte i den beslutning?

RU-Formand-2: Vi har ikke rangordnet dem, men det starter med kompetencer og erfaring. Har de et hold, som har
arbejdet i den industri? Vi kommer også til at se på evnen til at være proaktiv. Det vil sige evnen til
at komme med inspiration fra, hvad der sker rundt omkring osv. Hvad tilbyder man egentlig – også
til revisionsudvalget – for at vi kan holde os skarpe. Så er der selvfølgelig også et omkostnings-
issue, så prisen er også med. Men det er ikke der, hvor vi starter.

Linette:  Så prisen bliver ikke det afgørende?

RU-Formand-2:  Nej, den kommer ikke til at afgøre det 100 %, men det bliver en af facetterne.

Linette: Hvis ikke de her rotationsregler var blevet indført, tror du så, at I ville have overvejet at skifte
revisor?

RU-Formand-2: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Vi er meget godt tilfredse med det hus vi har, den fornyelse de selv
formår at skabe, og det team vi har. Jeg synes, det har været godt for os, og det er en stor opgave
at skifte revisor.

Linette:  Hvordan tænker du, at det er en stor opgave?
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RU-Formand-2: Det at tilrettelægge, er en stor opgave. Nye kontakter og nye måder at gøre tingene på. Og jeg er
ikke sikker på, at det bidrager med mere fornyelse, end hvis vi havde holdt fast i de andre.
Selvfølgelig skal man teste, om man har de rigtige, men jeg tror ikke, at vi havde skiftet nu.

Linette:  Men du ser altså nogle fordele ved at skifte?

RU-Formand-2: Det håber jeg, men jeg ved det ikke endnu. Vi er kun på et pre-stadie, så jeg ved ikke, hvad fordelene
er. Er det, at vi får en bedre pris eller ny inspiration? Jeg ved det ikke endnu.

Linette:  Tror du, at I vil opdage, at de andre huse kan bidrage med noget andet til revisionen?

RU-Formand-2: Hånden på hjertet tror jeg ikke på, at de kan bidrage med noget helt andet, for der er jo en måde
at arbejde med det her på. Jeg har relativ stor erfaring med de andre huse på grund af alle de andre
steder, jeg også er i revisionsudvalg osv., og der er lidt forskel på, hvordan man laver planlægning,
hvordan man laver protokollatet osv., men det er ikke banebrydende.

Linette: Så med den erfaring du har fra andre bestyrelsesposter, synes du ikke, at der er forskel på den
kvalitet, som husene leverer?

RU-Formand-2: Det synes jeg ikke. Det er måske små nuancer, og det har også noget at gøre med holdet – måske
mere, end man lige ville tro. Der er skabeloner og alt muligt, men den dialog man har med holdet,
er vigtig.

Linette:  Gør det, at I allerede nu har nogle idéer om, hvem I gerne vil have ind?

RU-Formand-2: Nej, det gør det ikke. Vi kender dem, men ikke på den måde, og denne virksomhed har jo ikke haft
andre revisorer inde, så vi kan ikke pege på nogle sådan umiddelbart.

Linette:  Har du været igennem et revisorskifte med nogle af de øvrige selskaber, du er tilknyttet?

RU-Formand-2:  Ja, det har jeg.

Linette:  Føler du så, at I er rustet til at løse opgaven, eller er I usikre på, hvordan I skal gribe det an?

RU-Formand-2: Nej, det synes jeg ikke. Det er en proces ligesom alt mulig andet. Vi arbejder med store projekter i
virksomheden så det føler vi os skarpe på. Det er mere scopet; hvad vil man. Og hvad vil man have
ud af det revisorskifte?

Linette:  Og har I specifikke tanker om, hvad I vil have ud af det?

RU-Formand-2: Nej, det har vi ikke. Vi arbejder på, hvilke krav vi stiller op, og hvad vi kan få ud af det. Når nu vi
skal gøre det, må vi kigge på kompetencer og inspiration og hvem, som har den bedste pakke. Vi
vil optimere, det vi kan.

Sissel:  Er du nervøs for, at der vil gå viden tabt, som tager lang tid for ny revisor at få?

RU-Formand-2: Jeg er ikke nervøs for det, men selvfølgelig opmærksom. Der sidder meget viden og kompetencer
hos revisorer – især for sådan en virksomhed her med mange projekter. Det handler meget om
forståelse, og der kan jeg godt tænke, at det tager lidt tid at komme ind i det.

Sissel: Hvornår forventer du, at ny revisor er inde i tingene, og har en god forståelse for forretningen?

RU-Formand-2: Jeg tror, at de meget hurtigt er inde i de ting, som de skal være inde i. Men forståelsen for
forretningen og at den kommer helt ind under huden på dem, tager nok et par år. Måden vi gør
tingene og tænker på. Det tager jo også lang tid for en ny i ledelsen af komme ind i forretningen.

Linette: Du sagde indledningsvist, at det primært var CFO og regnskabschef, som kører denne proces. Tror
du, at der er forskel på måden, de anskuer et revisorskifte, og måden du ser det på som
revisionsudvalgsformand?

RU-Formand-2: Jeg tror, de synes, at det er besværligt. Det giver en masse ekstraarbejde, og de skal sætte en
masse nye ind i tingene, det er jeg overbevist om.

Linette:  Fordi de er mere i direkte dialog, når revisionen finder sted?
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RU-Formand-2: Ja, de har jo løbende en dialog. Jeg har kun dialogen på revisionsudvalgsmøder og til private
sessions, men de andre er på hele tiden. Så der er stor forskel på at sidde i den operative del og at
sidde i revisionsudvalget, synes jeg.

Linette:  Mærker I nogle ændringer hos nuværende revisor, frem mod at de skal rotere af?

RU-Formand-2:  Nej, overhovedet ikke.

Linette:  Heller ikke på honoraret?

RU-Formand-2: Nej. For det første er de professionelle, og for det andet ved de jo godt, at der kunne komme en
anden situation, hvor vi kunne få brug for dem, så det tror jeg godt, de ved, at man styrer på en
ordentlig og professionel måde. Det ville i hvert fald være urimeligt af mig at sige andet.

Linette: En af grundene til, at reglerne blev indført, var for at skærpe revisors uafhængighed. Er der noget
som I, i revisionsudvalget synes, at firmarotation er en god løsning på?

RU-Formand-2: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Vi tager jo stilling til revisors uafhængighed, hver gang vi får en
revisionsprotokol, så det er ikke et kæmpe issue. Overhovedet ikke.

Linette:  Så I synes ikke, at reglerne har en god gyldighed på det område?

RU-Formand-2: Jeg skal ikke være negativ over for det. Det er lavet, fordi nogle synes, at tingene har været filtret
for meget sammen, men jeg synes ikke, at jeg kan se nogen forskel.

Linette: I nogle af de andre selskaber, du er tilknyttet, har man da gjort brug af et onboarding fee ifm. skift
af revisor?

RU-Formand-2: Nej, aldrig. Og det har aldrig været drøftet. Det kan være, at det er noget, som er blevet drøftet
siden – det er nogle år siden, jeg sidst har været med til det. Der kan være sket meget, og det kan
godt være, at det er noget som kommer.

Linette:  Tænker du umiddelbart, at man som selskab vil synes, at det giver mening?

RU-Formand-2: Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Altså jeg får jo heller ikke noget onboarding fee, når jeg begynder
at sælge avancerede produkter til vores kunder, så det synes jeg faktisk ikke. Man tilrettelægger jo
også efter, at man skal være revisor i nogle år, så det synes jeg overhovedet ikke.

Linette:  Når I indgår aftale med ny revisor, hvor mange år frem, påtænker I at beholde dem?

RU-Formand-2: Jamen vi regner med at køre rotationsperioden, det er sådan, vi ser på det. Der kan selvfølgelig ske
nogle ting, men det er ikke sådan, at vi har revisorskifte på agendaen hele tiden. Hvis det går godt,
vil jeg skyde på, at de sidder perioden ud.

Linette: Så tror jeg faktisk, at vi er igennem vores spørgsmål. Det var nogle gode pointer og input, du kom
med.

RU-Formand-2: Jamen jeg synes også, at det er en spændende opgave. Jeg er som sagt ikke negativ over for det,
men jeg synes også, at man skal være realistisk og kigge på, hvad det egentlig bidrager med. Et
godt eksempel er jo onboarding fee, hvor man kan sige, at der er øgede omkostninger osv. Men der
er selvfølgelig også gode elementer i forhold til, at man kan få noget inspiration osv. Så der er
forskellige facetter i det her. Og jeg tror det er vigtigt, når man skal igennem processen, at forholde
sig til, at det er sådan, det er. Og så handler det om, at få det scopet og framet på en sådan måde,
at det er topprofessionelt, at man får noget ud af det, og at man onboarder den nye revisor
professionelt.
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Bilag 22: Interview med RU-Formand-3 (Virksomhed 13 - C25)

Sissel: Lad os bare starte med at høre om dit og virksomhedens syn på tvungen rotation?

RU-Formand-3:  Jeg vil sige, jeg taler som mig selv, mere end jeg taler på vegne af virksomheden, men med den
ledelseserfaring jeg har. Jeg synes faktisk, det er sundt, der er jo dels et rotationsprincip på den
ledende partner, og så er der rotation efter en vis årrække. Jeg synes faktisk, det er sundt, fordi
det jo forhindre, at samarbejdet bliver for tæt. Revisionen har jo en meget vigtig kontrolfunktion,
både på vegne af aktionærer, kunder osv. Jeg synes det tjener et godt formål, at lave det skifte.

Sissel: Du ser ikke nogen decideret ulemper ved, at man skal have en ny revisor ind?

RU-Formand-3:  Det er jo altid rart, at have en samarbejdspartner man har kendt i lang tid, og det er selvfølgelig
også rart, ligesom i enhver anden samarbejdsrelation, at man kender hinanden godt osv. Men man
kan sige, netop revisionsselskabet har en særlig kontrol rolle, og derfor er uafhængigheden rigtig
vigtig. Det er det samme, man vil jo heller ikke sidde i en bestyrelse for evigt. Det samme gør sig
gældende der, det er vigtigt, at uafhængigheden bevares. Jeg bliver desværre nødt til at gå, jeg
ved godt det er lidt uheldigt, men jeg kan måske prøve at ringe til jer om en times tid.

Sissel: Det er helt i orden, vi prøver bare igen.

RU-Formand-3:  Godt. Vi fortsætter bare hvor vi slap.

Sissel: Ja lad os gøre det.

RU-Formand-3:  Hej. Så er det nu.

Sissel: Perfekt. Jeg tænker, vi bare fortsætter, hvor vi slap sidste gang.

RU-Formand-3:  Ja vi fortsætter bare.

Sissel: Vi kunne fornemme, at du så klart mange fordele i revisorskiftet, er det din fornemmelse at
direktionen og resten af bestyrelsen, også deler den holdning hos jer?

RU-Formand-3:  Ja det tror jeg, men man kan sige, hos os er det jo også den situation, at vi har haft det samme
revisionsselskab i så mange år, som man maksimalt kan. Det er jo ikke bare et partnerskifte. Igen
det her med uafhængighed, i en tid hvor compliance og kontrol er en rigtig vigtig opgave for
revisionen, så tror jeg, vi ser en masse fordele. Der er selvfølgelig også ulemper for
økonomiafdelingen, det er altid et stykke arbejde at finde en god arbejdsform med en ny revisor.
Selvfølgelig også det at forberede udbudsmateriale og alt det, så der er et ekstra stykke arbejde
forbundet med at skifte revisor.

Sissel: Tror du, I ville have skiftet, hvis ikke I var blevet ramt af firmarotationsreglen?

RU-Formand-3:  Jeg tror ikke, vi ville have skiftet lige nu. Vi valgte at skifte nu, vi gjorde det faktisk et år før
allersidste chance, og det valgte vi at gøre, for at gøre det på et tidspunkt, hvor der var tid til det i
selskabet, altså ikke hvor vi var midt i et stort opkøb eller sådan noget. Igen i respekt for at det er
en arbejdsopgave af et vist omfang for økonomifunktionen.

Sissel: Selve udbudsprocessen,  hvordan har I håndteret den?

RU-Formand-3:  Den har været håndteret på den måde, at økonomiafdelingen har lavet noget udbudsmateriale, som
er blevet præsenteret for tre forskellige revisionshuse. Vi har også allerede året inden været
opmærksom på, at vi ikke fik lagt en for stor rådgivningsandel hos de revisionsselskaber, vi gerne
ville spørge, for at man den vej omkring også blev ramt på uafhængighed. Økonomiafdelingen
forberedte udbudsmateriale, og de har så gennemgået det med tre forskellige revisionsselskaber.
Revisionsselskaberne har så givet et bud baseret på det, og på baggrund af, det har
økonomifunktionen så givet en anbefaling til os i audit komite. Vi har så også set svarene modtaget
fra to af selskaberne, og har også valgt at have et møde med de pågældende revisionsselskaber,
for at få en ide om, hvad der var bedst at vælge.
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Sissel: Kan du sige noget om, hvad man har lagt vægt på i sin beslutning af revisor?

RU-Formand-3:  Man ligger selvfølgelig vægt på prisen som et element, og på de indtryk man får af, hvordan det
samarbejde vil blive fremover, og hvad er det for to revisorer man skal arbejde sammen med,
hvordan er deres indstilling, hvordan fornemmer man at samarbejdet vil være, og så er der
selvfølgelig noget med de globale kompetencer, der er måske ikke så stor forskel mellem de store
revisionsselskaber lige på det punkt.

Sissel: Har der været stor forskel på de tilbud man har fået, har det været nemt at gennemskue hvad de
enkelte revisorer, har kunne tilbyde?

RU-Formand-3:  Jeg vil sige, meget af det ligner. Der er meget stor lighed, vil jeg sige, der er måske nogen af
revisionsselskaberne som er lidt længere fremme, med det at reviderer processer, og dermed kan
køre en stor del af revisionen ud fra hovedkontoret. Deres anvendelse af digitalisering og robottics,
er også lidt forskelligt. Så er der selvfølgelig forskellige profiler på partnerne. Det er meget et
spørgsmål om kemi med økonomifunktionen.

Sissel: Oplever du, revisorerne har været villige til at konkurrere meget på prisen?

RU-Formand-3:  Ja – det oplever jeg egentlig. Der er jo altid det, når man vælger en revisor, så tænker man jo, det
er meget fint. Det er jo en pris, som så under forudsætning af x, y z. Min egen erfaringer er, at når
man så står der, så vil der typisk komme nogle efterregninger. Som antaget at en proces er fuldt
automatiseret, og så er der måske lidt, der mangler i virksomheden osv.

Sissel: Selve processen omkring onboarding af ny revisor, har de været med indover allerede, eller hvad
har I gjort jer af tanker?

RU-Formand-3:  Der synes jeg faktisk, det selskab vi har valgt, kom med en pakke til at sige, her er et forslag til,
hvordan vi kan lave onboarding. De har også været ude at besøge de store af selskaberne. Vi har
et finanscenter, der ligger i Singapore, som vi også har besøgt, så der synes jeg egentlig selv, at
revisionen har været med til at lave en onboarding plan, som har været meget konstruktiv og
effektiv.

Sissel: Var det noget alle husene tilbød, eller var det specifikt dem i havde valgt?

RU-Formand-3:  Det ved jeg faktisk ikke, for det var først noget, vi så på efter. Det var ikke en del af, hvorfor vi
valgte dem. Det ved jeg faktisk ikke, om alle havde, det går jeg ud fra. Det ved i sikkert bedre end
mig, i arbejder jo i branchen. Det ville jeg forvente, lad mig sige det sådan, at et revisionsselskab
som hævder at være blandt de fire store, de har det med i pakken.

Sissel: Ville det have gjort nogen forskel, hvis man havde præsenteret det fra starten af, hvad man kunne
forvente?

RU-Formand-3:  Jeg vil sige, at hvis nogen af dem ikke havde haft en plan for onboarding, havde det gjort en forskel.
Der bliver jo lagt ret store ressourcer. Jeg synes også, noget af det man får fornemmelse af i den
onboarding, det er om revisionsselskabet, ret hurtigt danner sig et billede af, hvad er væsentlig, og
hvad er uvæsentligt.

Sissel: Har I nogle forventninger til, hvor langt tid det kommer til at tage, at få kørt ny revisor ind i
processer, og inden de har en god forståelse af virksomheden?

RU-Formand-3:  Det skulle de gerne have i løbet af et år. Når det første regnskab aflægges med den nye revisor, så
er det min forventning som bestyrelsesFormand og chef for audit committee. Det er også min egen
erfaring fra mit job som CEO, her har jeg jo også siddet i finansfunktionen. Efter et år, så er de
rimelig godt med.

Sissel: Kan du sige noget, om den onboardingplan man fremlagde, hos det revisionsselskab i har valgt,
hvad den indeholder?

RU-Formand-3:  Den indeholder en overordnet tilbagemelding til audit komiteen, hvad er de væsentlige poster, et
besøg i de store selskaber, interview med nøglepersoner, forskellige drøftelser med igen
nøglepersoner i økonomifunktionen, men også nøglepersonerne i bestyrelse og ledelse.
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Sissel: Skyggerevision er det noget, man har anvendt i overgangsperioden?

RU-Formand-3:  Nej.

Sissel: Har I kunne mærke nogle ændringer hos gammel revisor de sidste år op til skiftet?

RU-Formand-3:  De bliver måske lidt mere obs. Jeg tror, jeg har været tættere på det i mit andet job, så her er det
min erfaring her fra jeg bruger. Jeg synes, jeg har oplevet, at her bliver den gamle revisor lidt obs.
på, at alt er i orden, så de ikke får en af deres kollegaer ind og kigger og tænker, nå okay - det har
i ikke lagt mærke til.

Sissel: Så mere grundig i revisionen?

RU-Formand-3:  Ja man strammer lige, hvordan man fortolker reglerne.

Sissel: I forhold til honorar. Har i oplevet en stigning i honoraret de sidste år?

RU-Formand-3:  Hos det revisionsselskab der træder ud?

Sissel: Ja?

RU-Formand-3:  Nej. Ikke specielt.

Sissel: Så tror jeg, at det var det.

RU-Formand-3:  Okay. Jeg håber det var hjælpsomt. Held og lykke med jeres opgaven.
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Bilag 23: Interview med Erhvervsstyrelsen

ERST 1: Ole Neerup
ERST 2: Peter Krogslund Jensen
ERST 3: Susanne Thorup

Linette: Helt indledningsvist kunne vi godt tænke os, også når du siger, du har været med til at forhandle.
Hvilke overvejelser gjorde man sig, og hvad er din erfaring med for og imod, inden de her regler
blev implementeret?

ERST 1: I det oprindelige udkast til de her regler, der var firmarotation sat til seks år og ni år ved joint audit.
Hvis man ser på, hvordan reglerne er endt ud, så er der jo væsentlig forskel. For det første blev den
forlænget til ti år, med mulighed for yderligere ti år, og så er der faktisk mulighed for yderligere to
år. Så i princippet kan man faktisk komme helt op på 22 år, og for joint audit helt op på 26 år. Helt
overordnet var der stor modstand mod reglerne, men ikke mod princippet. Det skal siges, reglerne
sigter mod to ting. Et er uafhængighed, og derudover lå der en rapport tilbage fra 2006 omkring
koncentrationen på PIE markedet. Derfor var et af sigterne også, at skabe mere dynamik og åbne
op for PIE markedet, sådan at ved tvungen udbud af revisionsopgaven, så fik flere revisionsfirmaer
mulighed for at byde ind, og gøre sig kendte blandt de store virksomheder. Det er baggrunden for
det. Der var jo ikke ret meget erfaring med tvungen firmarotation, da det jo kun var Italien der
allerede havde implementeret reglerne. Erfaringer var lidt blandet, Italien synes det var fantastiske
regler, men adressering omkring problemet med markedskoncentration, viste at det italienske
marked, jo ikke var så forskelligt fra de øvrige, hvor der ikke var firmarotation. Det var det der
gjorde, at mange lande vaklede lidt. Man kan se efterfølgende, at den måde det er gennemført på i
landende, er jo vidt forskellig. Nogle lande tillader slet ikke en forlængelse, og nogle lande har en
kortere første periode. I den impact assesment der er lavet, ser man på, hvad er det for nogle
bestemmelser, man kunne komme ind, for at adresser nogle af de målsætninger man havde,
herunder både markedskoncentrationen og uafhængigheden. Her ser man firmarotation slår
igennem flere gange, og det er så også derfor, det kom med i det endelige forslag.

Linette: Hvordan har reaktionen så været, som I oplever det både fra selskaberne og fra revisionsfirmaerne,
hvis vi kun kigger på firmarotation?

ERST 1: Der kørte de samme argumenter fra revisorbranchen, og det er det her med, der er ikke nogle, af
de studier der er lavet, der viser, at det adresser den problemstilling som kommissionen mener. De
siger ikke, at der ikke er et problem, men de mener ikke, at det er tvungen firmarotation som
nødvendigvis adresser problemstillingen.

Linette: Er der nogle særlige udfordringer, eller problemer med reglerne?

ERST 1: Udfordringen i Danmark er, at Big Four virksomheder er meget store, i forhold til de firmaer der
kommer under. I Tyskland og England har de måske lidt flere muligheder, fordi de mindre
revisionsfirmaer er lidt større, end de er i Danmark. Det giver nogle udfordringer, når selskaberne
skal sende revisionen i udbud.

ERST 2: Det jeg hører meget fra selskaberne, det er nok særligt C25, det er at de siger: vi nærmer os det
store skifte, vi har forberedt os i lang tid, og en erkendelse af at det ikke kan være anderledes. Der
er et kæmpe arbejde i, når man er en international koncern, hvor er vores tyngder henne. Det er jo
ikke bare Big Four, der skal måles mod hinanden, men man ser på i sin forretning, hvor er vi henne
på landkortet. Det er en kæmpe proces, der ruller i gang for deres vedkommende. Fra revisorernes
side, hvis de vil være med, så må de jo også bruge pengene på det.

Linette: Vi kan se, at revisionshusene fortæller de bruger mange ressourcer, men det kræver også en helt
anden form for planlægning. Både når vi snakker firmarotation og NAS regler, det er nogle andre
overvejelser, de skal gøre sig. De bruger mange ressourcer på at vinde nogle kunder, som man så
måske ikke får ind. Men mange af de selskaber vi har talt med, siger faktisk, at de kun vil invitere
Big Four. Der er mange, som ikke engang nævner KPMG i den sammenhæng, og ikke synes de er
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store nok. Jeg tror, der var et selskab, som havde overvejet et af de mindre huse, og det synes vi
er interessant, i forhold til det du siger, og det vi har kunne læse os til, var et af argumenterne, men
det er ikke, det vi ser.

ERST 2: Det er jo ikke anderledes end i UK. Der er mange der siger, vi byder ikke ind i toppen, men vi byder
ind i midten. Det er for dyrt for os, og vi ved ikke, om vi kan magte det.

Linette: Samtidig siger revisionshusene også, at de føler sig nødsaget til at byde ind på alle opgaverne, da
de ikke føler, markedet er der, hvor de kan tillade sig at lade være, derfor er de nødt til at bruge tid
på tilbud, på dem hvor de på forhånd ved, at man ikke vinder.

ERST 1: Det er jo heller ikke ukendt, at firmaer tidligere har brugt udbud til at presse prisen, uden den
hensigt reelt at skifte revisor.

ERST 2: Hvis du byder ind, så kan det også være, at du ikke vinder revisionen, men så er der mulighed for
at byde ind på nogle af de andre rådgivningsydelser.

ERST 1: Noget af det I siger der, er også noget af det, der har rejst diskussionen i England fra
konkurrencemyndighedernes side, om der skal stilles krav om tvungen joint audit.

Linette: Nu sagde du også det her med, at man gerne vil have nogle af de mindre revisionshuse med. Men
fornemmer man den dynamik, nu har vi jo kun spurgt de selskaber, vi har kunne få kontakt til?

ERST 1: Det der kørte under forhandlinger var, at der var store barriere for at komme ind på markedet. De
mindre revisionshuse, herunder særligt BDO og Grant Thornton, var ude og sige de gerne ville
investere for at komme ind, men det var for svært, for de fik aldrig chancen. Efterfølgende har man
kunne konstatere, den investering de skulle foretage, den foretager de ikke på sammen måde som
Big Four. Det vi også hører generelt, det er, at nogle trækker sig, blandt andet ud fra risiko for
erstatningssager. Men også om de investerer nok i den udvikling, og de ressourcer der skal til, for
at kunne håndtere de store selskaber. De mindre huse har derfor ikke leveret, den varer de lovede,
hvis de bare fik en åbning. Der var en del netværk af mindre huse rundt omkring, der støttede de
her rotationsregler, netop fordi at det ville give dem en mulighed.

ERST 3: Det er måske også fordi, der i forbindelse med NAS reglerne, der i det segment er mulighed for at
gå ind og være mere husrevisor og så lave alle mulige typer opgaver for dem. Derfor er det også et
strategisk valg for nogle af dem at sige, givet de regler omkring begrænsninger, så vil vi hellere
lave mange flere ydelser på det andet segment.

Linette: Vi gik også ind til det med en forventning om, ud fra det vi læste om det, at man mente det var
omkostningstungt for virksomhederne for såvel som revisorerne. Nu er vores umiddelbare indtryk
dog, at det er revisorerne der står med den største byrde og de fleste omkostninger. Hvorimod de
selskaber der har været igennem processen, de siger de på forhånd tænkte det var en stor proces,
men efterfølgende synes de ikke, det var slemt. Det er revisorerne der skal komme til os, det tager
lidt længere tid af onboarde, men det er egentlig ikke det store problem.

ERST 1: Ja de har jo omkostningen en gang, hvorimod revisorerne skal byde ind mange gange på et år.

Sissel: Ja - uden at være sikker på at vinde kunden og få indtjening.

Linette: Det mange af selskaberne siger er, at de godt kunne forestille sig at sende i udbud oftere, også for
at tjekke om prisen er rigtig. Vi har kigget lidt ind i, hvordan honoraret har ændret sig, og der ses
en tendens til, det falder. Nu er du med til at lave kvalitetskontrol, er det noget i også ser?

ERST 2: Grundlæggende ser vi på, om de har udført deres arbejde, og om kvaliteten er i orden. Om de så
har givet en billig pris, hvis de laver deres arbejde, så er det svært at kritisere. En ting jeg godt vil
bringe ind. Der er en meget bevidst diskussion i de mindre huse omkring, vil vi det her, eller vil vi
det ikke, hvad er vores dna, og hvad skal vi have af kompetencer. Dermed ikke sagt at de ikke vil
byde ind, men der er nogle strategiske overvejelser.

ERST 3: Har i kigget på, hvilken betydning revisionsudvalgene har i den her sammenhæng?

Linette: Vi har snakket med nogle enkelte, og det er dem som nævner uafhængighed og kvalitet.
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Sissel: Hvor CFO og de andre er mere fokuseret på, at de skal skifte, og de forholder sig ikke så meget til
hvorfor.

ERST 2: Der er en lidt interessant udvikling i gang i England, der viser, at jo mere involveret
revisionsudvalget bliver, og jo mere bevidst de bliver omkring kvalitet og uafhængighed, så ses der
svage stigninger i honoraret.

Sissel: Vi ser en tendens til, at hvis CFO er gammel revisor, så ser man ikke skiftet som en mulighed for at
opnå en besparelse i honoraret, men derimod kan man godt se andre kvaliteter i revisionen. Hvor
hvis vi har spurgt de mindre virksomheder, så er det mere prisen, der er i fokus. Revisionen er blot
en standardydelse.

ERST 2: Der er nogle steder, hvor man ser en tendens til, at man går en række kvalitative forhold igennem
først, og så derefter ser man først på pris, så der ses tendenser til at man vender processen om.

Linette: Okay. Nu snakkede vi lidt om det her med kvalitetskontrol osv., og noget af det vi også er stødt på
som for og i mod, var at man forventede at se en forbedring i kvaliteten. Det er også noget af det,
selskaberne nævner som en fordel med nye øjne. Er det noget man ser, at kvaliteten den stiger?

ERST 1: Det har jeg ikke belæg for. Det er lidt tidligt, så kan man sidde tilbage med tanker osv. Det er helt
banalt omkring, hvor hurtigt kan man komme ind på, de virksomheder det drejer sig om. Hvor
hurtigt kan man som revisor opnå viden om Pharma kunder, det er ikke umuligt, men det stiller
bare krav.

ERST 2: Vi har ikke nogen viden om det lige nu. Men vi har lavet en undersøgelse, der viser, at
revisionsudvalget har fået mere fokus på dette, og er kritiske overfor hvordan revisionen bliver
udført. Det ansvar kunne også være med til, at der ses et kvalitetsløft på sigt.

Linette: Jeg vender lige lidt tilbage til det her med pris og kvalitet, da det går igen i mange af de interviews,
vi har lavet. Når vi snakker med revisorerne, mener de, at det er et historisk lavpunkt for honoraret
i øjeblikket, og de har lidt svært ved at se, at der rigtigt sker noget. Det er ikke noget, I forholder
jer til, når I laver kvalitetskontrol, om man synes, den pris der er, den er svarede for de størrelse
opgaver, der er tale om.

ERST 1: Det vi ser på, er jo kvalitet. Vi ser på væsentlighedsniveauet, og om man har justeret på det, når
man får revisionen til en billig pris, det ser vi faktisk ikke.

ERST 3: Vi ser på, hvor mange timer der er brugt, hvor meget partner involvering der er, og det kan man
godt se et lighedstegn mellem.

Linette: Er det så noget, I går ind og udfordrer?

ERST 2: 2006 direktivet havde i udkastet, en bestemmelse om minimumshonorar for revisionen. Den var
der så en del debat om, da den var lidt i strid med konkurrencereglerne, derfor blev den lavet om.
Den blev dog fastholdt, da den skulle indgå i overvejelserne, når der blev lavet kvalitetskontrol. Men
vi fører ikke som sådan kontrol med honoraret - det er en aftale mellem revisionsfirmaet og
selskabet. Men honoraret indgår som risikofaktor, for hvis honoraret ikke matcher den opgave man
står overfor, så kunne det være en indikation af, at man ikke laver alt det arbejde, man burde gøre.
Derfor indgår det indirekte, for at se om man alligevel har lavet, det der skulle laves.

Linette: Er det så noget, der kan blive nævnt som en finding, at man synes der er en uoverensstemmelse?

ERST 1: Ja hvis arbejdet ikke er udført, så er det en finding. Når jeg trækker lidt på det, så er det fordi, der
er gang i den proces, der er stadig tilfælde hvor udbud kommer i slutningen af december med
svarfrist midt i januar, så kan det godt være svært at regne en pris.

ERST 3: Vi kigger på sammenhængen, i Danmark har vi en del mindre timer på projektet, men så ligger der
flere timer hos intern revision. Så det er en del af vores arbejde at se på timefordelingen.

ERST 2: Revisionsfirmaerne og branchen har jo også erkendt, at man er lidt selv skyld i det her med
honoraret. Da man kæmpede hårdt på pris, da man skulle vinde opgaver. Det vi tabte på gyngerne,
det kunne vi så vinde på karrusellerne. Nu kommer den her 70 % gap så, hvorfor vi er nødt til at se
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forretningsmodellen om at påtage sig en revisionsopgave helt anderledes, og det kunne være med
til at ligge et pres overfor selskaberne, da de nu er nødt til at betale en højere pris, for at få udført
revisionsopgaven, fordi vi ikke længere kan indhente det på non audit services.

Linette: Nu ved jeg ikke, hvad I oplever med de andre lande, men en af de revisorer vi talte med fortalte, at
man ikke kunne følge med i forhold til udlandet, fordi vi havde så lave honorarer i Danmark. Når vi
snakker koncernrevisioner, så sidder revisorerne i de andre lande og siger, det kan vi ikke være
med på, vi kan ikke udfører arbejdet til den her pris, hvor der bliver et gap.

ERST 3: Hvorfor skulle det være anderledes i de andre lande, det er ens regler vi kører med?

Sissel: Det vi ser er, at honoraret i Danmark er lavt i forhold til de andre lande.

ERST 2: Jeg tror branchen har sagt af hensyn til at vinde opgaver, har man presset prisen ned, og den
konkurrence har måske bare været meget højere end i de andre lande.

ERST 3: Fordi vi er færre på markedet, ja det er sandt.

ERST 2: Vi skal jo ca. hvert tredje år lave en markedsrapport til EU kommissionen, omkring hvordan det
danske marked ser ud. Da vi rapporterede i 2015, der så vi, at det fortsættende KPMG havde
markedsandele på 4,7 % af PIE audits. Den vi lige har lavet her i foråret, det er så for 2018, den
viser deres markedsandele er faldet til 3,3 %. Det går hvert fald den forkerte vej med deres
udvikling, og som du siger, der er nogle i en udbuds runde, der slet ikke kigger på KPMG, fordi de
er faldet ned på et andet niveau.

Sissel: Hvad tænker I om, at man ser den udvikling?

ERST 2: Generelt er det jo en udfordring for virksomhederne. I 2016 da ændringer blev indført i loven, der
blev der indført en evalueringsbestemmelse, og det betyder loven skal evalueres efter et par år.
Det betyder, at alle de regler der er indført, de skal evalueres inden for de kommende år. Der kan
det være, der er nogle der tager stilling til, om der skal ske nogle politiske tiltag.

Linette: Lige nu er I ikke, orienteret om at der er sådan nogle overvejelser, fordi man først skal evaluere på
det?

ERST 2: Udfordringen er jo lidt, 70 % begrænsningen gælder først fra 2020, så der ser vi ikke nogen virkning
endnu. Firmarotation og reglerne omkring de 70 %, skal vi først evaluere på i 2022, hvor de har
haft effekt i et par år, for at se hvad betyder det så for markedet.

ERST 3: Den sådan hurtige oversigt viser, at hele PIE markedet ligger på tre selskaber. Det viser jo, at det
der var ønsket med forordningen, det har ikke skabt flere revisionsvirksomheder på markedet.

Linette: Ser I behov for at lave yderligere reguleringer på området?

ERST 3: Det er noget, vi kommer til at diskutere, når vi har lidt flere tal. Vi følger det tæt, og vi følger det
også tæt med FSR. Det må vi se på, hvad der er politisk opbakning til.

Linette: Har de her nye regler, påvirket den måde i arbejder på?

ERST 3: Vi har mere fokus på revisionsudvalget

ERST 1: Og vores fokus på non audit services. Det er også fordi, det er en erkendelse af, det er svært at
finde ud af, hvad må man og hvad må man ikke.

Linette: Det er så mest på reguleringssiden.

ERST 3: I forhold til vores planlægning af de obligatoriske kontroller på PIE segmentet, der kan man sige, at
vi er ude hos de fire store virksomheder hele året. Revisionskvalitet er jo en fælles opgave og en
nødvendighed for markedet for at overleve, hvis ikke revisor udføre sit arbejde, så mister revision
og erklæringer sin opgave. Det er vigtigt hele vejen ud, og det er der en erkendelse af.

Linette: Ser man stor forskel på det, de store huse kan? Jeg ved kvaliteten skal være der, og der er en
revisionsstandard. Men vores indtryk er, når vi taler med revisorerne, at de skiller sig meget ud fra
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hinanden, og de tilbud de giver er meget forskellige. Når vi spørger kunden, kan de ikke se det. Men
er der meget forskel, på de værktøjer man bruger, og den måde man reviderer på?

ERST 1: Grundlæggende så er revisionsværktøjerne meget ens, det er klart, der er nogle detaljer. Det er
klart, hvis man skifter arbejde, så skal man lige stå lidt tidligere op.

ERST 3: Vi fokuserer meget på toppen hos revisionsvirksomhederne, fordi det skal komme fra ledelsen, at
man prioritere kvalitet. Det er noget af det, vi er ude at tale med revisionsvirksomhederne om.

ERST 1: En af de ting vi også har fokuseret på, når vi tager revisionsvirksomhederne, og det er inspiration
fra udlandet. Hele det med at fastsætte væsentlighed. Er det nogenlunde samme metode, man
anvender, eller er der nogen, der bruger dem konkurrencemæssigt, for at kunne operere med bedre
priser. Der er en række faktorer, vi kigger på.

Linette: Det er også det, vi hører, man kan skille sig ud på, og lige præcis hvor ligger grænsen.

ERST 2: I England fastsatte de regler om, at man skulle offentliggøre væsentlighedsniveauet. Der var nogle,
der reviderede banker, hvor væsentlighedens niveauet lige fik et tryk ned.

Linette: Nej det er ikke sikkert, det er en god metode.

Sissel: Et enkelt spørgsmål mere. Du snakkede minimumshonorar på et tidspunkt. Er du bekendt med, man
har indført det i nogle lande?

ERST 2: Nej det har jeg ikke hørt noget om. Jeg mener, det må være i strid med de europæiske
konkurrenceregler.

Sissel: Så tror jeg det var det.
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Bilag 24: Interview med Revisor-A

Linette:             Helt overordnet, hvad tænker du om tvungen firmarotation?

Revisor-A: Der er både fordele og ulemper. Jeg tror det er svært endnu at sige, om det er en fordel netto eller
ulempe netto. EU er jo det eneste sted i verden, hvor man har fundet på det her koncept. USA, som
vi ellers ser som det strengeste sted ift. uafhængighed og tilsyn, opsyn mm. har det ikke. Så det er
noget man har fundet på i EU, og der er – så vidt jeg ved – ikke noget bevis for, at det løfter kvaliteten.
Så der er ikke noget empirisk bevis for, at det her løfter kvaliteten af revisionen, hvis det er det, som
er bagtanken. Så det er et gæt – nu prøver vi det. Når man kender de store virksomheder og ved,
hvad det kræver, at revidere dem, ved man, at det år man skifter – og årene efter – er man lidt
bagefter som revisor, fordi det er så stor og kompleks en forretning, og det tager lang tid at sætte
sig ind i alle de problemstillinger, der er i en virksomhed. Og det er uanset, om man investerer rigtig
meget tid og ressourcer det første år, man er revisor, så er der en læringskurve, man skal op ad og
før man rigtig ved, hvor det gør ondt henne inde i virksomheden, og hvor det er, at ledelsen måske
kan sidde og skrue lidt på tingene, som vi jo skal føre tilsyn med. Det med, at det selvfølgelig er godt
at få nye øjne på sagen, efter et givent antal år, det kan jeg have stor sympati med. Det er selvfølgelig
rigtigt. Men omvendt, de første år efter et skifte, indeholder nogle risici ift. den revision der udføres.
Det er bare svært, at komme ind til kernen af der, hvor ledelsen kan pille ved tingene. Man er i hvert
fald på en frisk start, så man tager ikke noget for givet, og det synes jeg også man ser, de steder
hvor vi kommer ind som ny revisor. Vi finder forskellige ting og stiller spørgsmålstegn ved forskellige
ting, som det er mange år siden, er blevet drøftet eller udfordret. Så på den måde er der også nogle
gode ting i det. Det man kan diskutere er, hvorvidt det regime, hvor man også roterer partnerne eller
underskrivende revisorer, er det nok til, at give det samme løft eller den samme udfordring af status
quo. Det er et godt spørgsmål. For hvis teamet i øvrigt under de underskrivende revisorer er uændret.
Ideelt set skifter man forskudt partner på alle PIEs i Danmark, så der er kontinuitet i tingene. Og det
tager jo endnu mere luften ud af det med, at få nye øjne på sagen. Så der er noget godt i det, men er
også nogle risici ved at skifte revisor i så stor og kompleks en forretning – det tager tid at komme ind
i forretningen.

Linette: Afhængig af kompleksiteten i selskabet, er det så to-tre år man regner med, at der går, inden man er
tilstrækkeligt inde i forretningen?

Revisor-A: Ja, det er formentlig først år tre, at man begynder at være helt inde i humlen alle steder. Vi kører
efter væsentlig risiko og signer ikke af på noget, vi ikke er trygge ved eller har været igennem. Men
det viser sig bare, år to og tre, når man kigger på tingene igen og finder nye nuancer osv., at så finder
man nye ting.

Sissel: Det er lettere at udfordre?

Revisor-A: Ja. Det kræver, at du fuldt ud forstår, hvad det er for nogle processer, der genererer de finansielle
tal, og hvor er det, man kan skrue i det, og hvor det er svært, fordi kontrakterne har nogle ømme
punkter osv. Det tager tid. Også det med at kunne se ledelsens track-record, når de siger et eller
andet, bliver det så sådan år to? Der er du nulstillet, når du kommer ind som ny revisor. Så kigger
man på, hvad for noget bevis man kan samle for, om det de siger er rigtigt, men det handler om at
lære folk at kende. Vi skal selvfølgelig altid indsamle bevis og dokumentation, men der er nogle ting,
som tager tid i den virkelig verden.

Linette: Når du siger det med ”friske øjne”, føler du så – med den erfaring, du har – at partnerrotation er
tilstrækkeligt på den front?

Revisor-A: Det udfordrer nogle ting og gør, at i hvert fald de svær ting bliver drøftet igen og genbesøgt, men
kan kommer ikke på samme måde ned i alt, som man gør som ny revisor, hvor man starter på blankt
papir og kommer ned i alt. Når man skifter partner eller underskrivende revisorer, er det mere nogle
udvalgte ting, man er inde i. Hvis teamet i øvrigt er fornuftigt og uændret.

Linette: Synes du så, at ti års reglen for firmarotation harmonerer med syv års reglen for partnerrotation?
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Revisor-A: Ikke rigtigt jo, for de ligger skævt. I Danmark har vi lavet det sådan, at du skal køre et udbud hvert
tiende år, så hvis du kører et efter syv år, hvor der er partnerrotation, skal du alligevel køre et tre år
efter, på det tiende år, for du må ikke genudpege firmaet på det 11. år, uden at have kørt et udbud.
Så uanset, om du kører et tilbud hvert år, så skal du alligevel køre et tilbud efter ti år. Så kan man
diskutere, om det giver mening, men det harmonerer ikke med syv års reglen. I det ideelle forløb –
fra en revisors briller – kører man selvfølgelig med to revisorer i et antal år, og inden man rammer de
første syv år, skifter man i hvert fald den ene, så de kan nå at køre to-tre års overlap, så man kan
køre synkront frem. Du skal igennem tre rotationer faktisk, for at kunne tage 20 år. Og det betyder,
at du skal have tre partnere, som er med syv år hver og så skal du have tre eller fire, som ligger
forskudt. Så det er ikke ideelt.

Linette: Det er en større kabale, som skal gå op.

Revisor-A: Ja. Og vi har jo endnu ikke set, hvordan det går efter ti år, når du har en must-tender men ikke en
must-rotate. Men der er nok nogle steder, hvor vi ser, at tilbuddene er – jeg vil ikke kalde dem pseudo
– men hvor de måske er mindre seriøse. Fordi man er glad for sin revisor og har tænkt sig at
genvælge, men man får lige testet nogle priser. For os andre, som skal pitche ind på det og investere
i sådan et tilbud, kan det være lidt frustrerende, fordi de ikke behøver at skifte. Så man er måske lidt
mindre motiveret, og der er et eller andet over processen, der gør, at det er anderledes, end hvis de
virkelig skal skifte revisor. Så tager alle det meget mere seriøst, også virksomheden selv.

Linette: Har man gjort sig nogle tanker i dette revisionshus omkring de mange udbud i 2020 og igen i 2023 –
skal man byde ind på det hele, hvis man får muligheden, og har man nok ressourcer til det?

Revisor-A: Jamen det er det. Det som vi ser i udlandet, og som også er begyndt at ske herhjemme er, at ikke
alle virksomheder venter til det sidste år, med at skifte revisor. De vil ikke være presset op mod
bagkanten og nogle tænker på, hvad der sker i deres forretning, hvis de f.eks. har store køb og salg
eller andre organisatoriske ændringer. Så vil man helst ikke stå med et revisorskifte oven i det. Så
kan det være, man fremrykker sit revisorskifte et, to eller tre år. For de mindre virksomheder, tror
jeg, de gør det mere defensivt for at undgå at de er med i den store ketchup-effekt i de nye
overgangsregler. Så de vil gerne rotere inden, for at sikre at de får et godt team osv., i stedet for at
blive en ud af mange fisk i havet. Så det er én ting af det. Vi prøver også at planlægge – dels skal vi
have ressourcer til at deltage i alle udbuddene. Det er meget tidskrævende at sætte sig ind i
selskaberne og komme med et gennemarbejdet tilbud, hvor der er tænkt over prissætning og andre
ting. Så det kræver mange ressourcer. Men det er ultimativt, som Big Four hus kan man ikke rigtig
sige, at man ikke vil byde på revisionen. Så skal der i hvert fald være nogle gode argumenter, enten
at man er konfliktet ift. cooling-in, og uafhængighedsmæssigt ikke kan påtage sig opgaven, eller at
man er preferred provided på en rådgivningsydelse, som kunden ønsker, at man skal fortsætte med,
og som måske ikke harmonerer med uafhængighedsreglerne eller volume-cap’en. Så det er noget,
man er i god dialog med den pågældende eller potentielle kune om, og aftaler om man skal byde eller
ej. Og alle kunder ønsker nok som minimum, at der er to andre som byder ind, hvis eksisterende
revisor skal ud. Og måske gerne tre, for at få det rigtige udvalg. Vi kan ikke bestemme, hvornår
kunderne går i udbud, og vi kan heller ikke reelt bestemme, om vi vil byde eller ej. Så kan vi i hvert
fald hurtigt byde os selv ude. Vi er jo revisorer og derfor offentlighedens tillidsrepræsentant, og så
kan vi lade være med at byde, fordi vi kommercielt gerne vil have dem som channel to kunde. Det er
i hvert fald noget man skal tale med kunden om. Vi har jo behov for – når der kun er fire spillere – at
der er konkurrence i markedet også. Så nogle gange sidder vi hjemme i lønkammeret og laver store
planer og strategier for, hvad vi synes, vi skal gøre, men man er nødt til at tale med kunderne om
det. Og selvom du har holdt ét møde med kunden, er du jo ikke afklaret. Der er mange stakeholders
– bestyrelse, aktionærer, direktion og alt muligt andet, og de kan have meget forskellige holdninger.
Taler du med skattechefen i et firma, som er glad for en rådgiver fra firma x, vil han formentlig ikke
have dem som revisorer, men beholde som skatterådgiver. I bestyrelsen vil de nok gerne have, at
alle Big Four byder. Så der er mange stakeholders og meninger om, hvad der er rigtigt og forkert.

Linette: Har I de ressourcer det kræver, at kunne håndtere alle de udbud, som kommer?

Revisor-A: Vi kigger ind i at mande op i forhold til, at der kommer flere og flere udbud i de kommende år. Så det
er en funktion, man op-staffer.
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Linette: Er man pt. i den situation, hvor man føler, at man kan sætte det optimale team til en given opgave,
eller handler det også om, hvem som har ledig tid? Kan man vælge og vrage eller er det noget, man
arbejder hen imod?

Revisor-A: Det er så et andet nyt game, man skal ind i. Når der er så mange rotationer på samme tid, er der
mange brikker, som skal lægges rigtigt, så vi har tid til at påtage os de revisioner, som vi vinder. I år
et er det jo nærmest dobbelt op på tid, så der skal investeres mange timer i det. Det er begrænset,
hvor mange af dem man kan overskue på én gang som PIE-revisor. På de finansielle virksomheder
skal man også have certificeringer til bank, forsikringer osv., som gør det endnu værre at lægge det
puslespil. Det har vi trods alt ikke på non-finansielle virksomheder. Det er en af de dårlige ting ved
overgangsreglerne, at vi har nogle meget store ketchup-effekter i 2020 og 2023, som gør det svært
som spiller, at navigere i markedet, fordi vi skal byde på det, kunderne vil have os til at byde på og
samtidig have ressourcer til det. Så det er svært, at få til at gå op, men vi gør hvad vi kan, for at få
kabalen til at lande. Alle kunder vil gerne have nogen med stor brancheindsigt og erfaring, men heller
ikke en revisor, som også reviderer konkurrenterne, så det er svært. Og det er altid et samlet team
og ikke enkeltpersoner, der skal løse opgaven, så det er teamets kompetencer som helhed. Vi prøver
selvfølgelig at sætte et team til hver opgave, som kan løse den.

Sissel: Har man flere forsøg, til at stille det rigtige team, hvis kunden vender tilbage og siger, at det
umiddelbart ikke matcher dem?

Revisor-A: Normalt ligger man nogle kandidater frem for kunden, måske tre CV’er, som de kan kigge på og holde
møder med. For der er også noget der hedder kemi, ud over at de faglige forhold skal være der, skal
man også kunne få et godt samarbejde op at køre. Selvom man som revisor er kontrollant, er det
også et samarbejde, og det handler om at sparre med virksomheden. Så normalt stiller vi med et
kandidatfelt, som kunderne også har mulighed for at påvirke. Men vi kan jo ikke spørge alle
stakeholders, så det er nogle få udvalgte man vælger, og så stoler man på det, vedkommende siger.
Og så kan der være stakeholders, som er uenig i det valg, men sådan er det jo.

Sissel: Hvordan er forholdet mellem de ressourcer man putter i det og så det forventede udbytte?

Revisor-A: Det er et godt spørgsmål. Det er meget dyrt at onboarde sådan en PIE-kunde. Hvis vi antager, at det
er en stor virksomhed med internationale aktiviteter og datterselskaber, er det enormt dyrt i tid og
ressourcer. Konkurrencesituationen er sådan i øjeblikket, at det ikke koster noget år et, selvom man
godt kunne have en idé om, at der var et oboarding-fee, som var dobbelt op på revisionshonoraret.
Det betyder selvfølgelig, at vi ikke påtager os de opgaver uden at forvente at have kunden i en
årrække, for ellers kan det ikke løbe rundt. Alle de huse skal lige nu afgive nogle kunder og vinde
nogle andre for at holde markedsandele, og indtil der er noget stabilitet i det, vil der være en
priskonkurrence på toppen. Som det ser ud i øjeblikket presser det priserne nedad, og man kan være
nervøs for – på den lange bane – om det virkelig er det, regulator ønsker i forhold til kvalitet mm.
Egentlig vil man jo gerne øge revisionskvaliteten, men når der er konkurrence om kunderne på
samme tid, øger det nok ikke prissætningen. Vi forsøger jo altid at sikre, at kvaliteten har det
minimum – eller højere – der skal til for at kunne signe af på det, men der er pres på. Vi følger
selvfølgelig manualer og andet, så vi går ikke på kompromis med det, men det rammer indtjeningen.

Linette: Tror du, at kunderne har den samme forståelse for kvalitet, og hvad det betyder, når prisen bliver
presset i bund på den måde?

Revisor-A: Jeg synes, at vi ser for lidt af det i det danske marked. Selvom der kommer digitale tools og vi laver
revisionen på en anden måde end i gamle dage, er der meget få, som udfordrer sammenhængen
mellem kvalitet og pris. Oftest er det CFO’erne, som pusher en agenda om, at det skal være en skarp
pris, men der er ikke mange, som udfordrer, om kvaliteten så også er der. De har tillid til, at vi som
revisorer har styr på det.

Linette: Hvad skal der til for, at det ville ændre sig?

Revisor-A: Det er et godt spørgsmål. Der skal være en holdning i branchen om, at det er dyrt, og det tror jeg, at
vi kommer til at finde ud af på den hårde måde, når der er så mange, der skifter revisor på én gang.
For det er meget dyrt på tid og ressourcer i de indledende år, og jeg tror vi finder ud af, at det ikke
er en holdbar model, at det ikke skal koste noget i år et, og ikke at have en mark-up. På sigt kunne
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man have en idé om, at prissætningen vil blive skarpere, og at der vil være opadgående priser, som
vi ser i andre markeder end i Danmark.

Linette: Hvor mange år forventer man så at have kunden, når man prissætter sit tilbud?

Revisor-A: Historisk har vi jo set, at kunden holder fast i revisor i mange år, hvis de har haft en godt samarbejde.
Så som udgangspunkt regner vi med at have kunden i de ti år, inden revisionen skal i udbud igen. Det
er selvfølgelig lidt forskelligt, hvad pay back-tiden er på den enkelte kunde og vi arbejder også med
at onboarde kunderne på en effektiv måde med vores værktøjer, så ikke det bliver alt for dyrt. Det er
jo en disciplin i sig selv, så det skal vi blive bedre til, når der er flere kunder som skifter rundt. Historisk
har markedet været meget mere sat og det var relativt sjældent, at en PIE skiftede. Sådan er det ikke
længere, så det bliver vi også bedre til.

Sissel: Ud over prisen, tror du så, at det er gennemskueligt for kunden, hvad de forskellige tilbud indeholder?
Kan de se, hvor det ene revisionshus differentierer sig fra de andre?

Revisor-A: Det er det, som er det svære. De forventer nok, at revisionspåtegningen fra Big Four har et givent
kvalitetsniveau. Så er det måske noget med, hvad man tilbyder på toppen af den lovpligtige revision,
af indsigt og input til, hvordan man driver forretning på en god og effektiv måde. End of the day har
det noget med mennesker at gøre. Hvad er det, for nogle personer man sætter på – har de et drive
osv. Ligesom når I selv køber noget i privatøkonomien, vil man gerne have en, som brænder for det
vedkommende laver, og som er kompetent. Man vil gerne have en med gode idéer til, hvordan man
forestår revisionen på en effektiv måde og samtidig give input til at drive virksomhed på en effektiv
måde. Noget af det, som vi selv synes, at vi er gode til hos os, er vores digitale revision og
dataanalyse, hvor jeg vitterligt tror, at vi er foran de andre. Forskellen er, at vi kan det, mens de
andre siger, at de kan, men ikke kan. Men hvis vi kun taler om det, kan kundens oplevelse være den
samme af alle fire. Så det går ud på – for os – at vise, at vi rent faktisk kan det. Prøve at show case
det, og vise hvordan det ville se ud. Det er meget lavpraktisk, at vi er nødt til at demonstrerer vores
tools på datasæt. Nogle gange har vi held med, at få lov at få et datasæt fra kunden og så vise, hvad
vi kan med det. Så kan man demonstrere i stedet for blot at tale om det, som kan være udfordringen
ofte. Det er også meget forskelligt, hvordan udbudsprocessen er. Nogle steder må man vise tools, og
andre gange har man et møde på én time, hvor man ikke må vise noget andet end det skriftlige
materiale. Så handler det om at tale om tingene på en troværdig måde.

Linette: Det er noget af det vi har spurgt om, når vi har talt med selskaberne, nemlig om de kan gennemskue
forskellen i tilbuddene. De siger meget, at revision er en standardydelse, og der er nogle
revisionsstandarder, som skal overholdes osv. Så vi tænker, at sværvægteren hurtig bliver prisen,
fordi de ikke kan se forskellene.

Revisor-A: Ja, sådan vil det nok være for mange, end of the day. Ofte i udbudsmaterialet er der defineret, hvilke
kriterier man lægger vægt på. Der står altid pris på, men typisk ikke som det første. Der står gerne
kvalitet osv., men pris er også på. Hvis man som udgangspunkt tænker, at revisionsmaskinen kører
der ud af i forhold til nogle givne standarder, så må man som virksomhed tænke på, hvad man skal
føde ind i den maskine, for at revisionen kan gennemføres og afsluttes. Vi har nogle værktøjer der
gør, at vi ikke spørger om noget, som vi ikke skal bruge, og hvor der ikke er en handling i vores
revisionsværktøj, der matcher. Vi spørger kun om det, vi skal bruge, og hvis kunden loader det op,
ryger det automatisk ind, hvor vi skal bruge det til den pågældende revisionshandling, så det er
effektivt. De kan selv se, hvad vi har requestet, hvornår det skal leveres osv. Så det handler om den
måde, man samarbejder på, ud over at maskinrummet skal køre, så man opfylder standarderne. Så
er der selvfølgelig det, som kommer ud undervejs. Revisionspåtegning er sådan relativt ens i alle
firmaerne. Så er der vores KAM-afsnit, som er unikke for den pågældende virksomhed og til dels også
for den pågældende revisor, selvom det også er reguleret af en standard, hvad man skal skrive i sit
KAM-afsnit. Men protokollerne, de interne dokumenter og den afrapportering der er i management
letteret kan man differentiere sig på. Det prøver vi at differentiere os på, så det er grafisk og mere
tidssvarende, og ikke ligesom alle de word-dokumenter vi så i gamle dage. Indholdet skal selvfølgelig
være der, og der skal være en kvalitet i det.

Linette: Så kunden har nogle kriterier, men det er måske svært for jer at gennemskue, hvad som vægter
højest?
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Revisor-A: Ja, lige præcis.

Linette: Når I laver tilbud, indeholder de så også en plan for onboarding-processen eller er det kun selve
revisionen?

Revisor-A: Det er jo en væsentlig del af det, vi kalder transition. Hvordan det hele kommer til at forløbe bagefter.
Hvad kunden skal spille ind med og hvad vi, spiller ind med, og hvordan vi gør for at hjælpe dem. Vi
siger altid, at det at skifte revisor er en stor øvelse. Nogle konkurrenter siger, at de klarer det på 60
dage, men det er løgn, for det kan ikke lade sig gøre. Vi er meget ærlige og siger, at det er noget bøvl
at skifte revisor, men vi prøver at minimere det, og at det kræver meget af begge parter. Men
fortæller, at vi har en plan for det og har erfaring fra tidligere, samt at vi har nogle værktøjer, som
holder overblik over, hvordan processen forløber. Og at vi kan spotte issues tidligt, så vi undgår, at
de bliver et problem. Så det er noget, vi har med i selve tilbuddet også, som en fast del.

Linette: Hvad har det af betydning for jer internt, at der pludselig er mange flere udbud? Der må være flere
partnere, som er i spil end hidtil? Gør man noget konkret, for at udvikle jer og være bedre rustet til
de her processer?

Revisor-A: Vi har forskellige programmer for at udvikle på partnernes evne til at vinde nye kunder. Nogle er
gode til det, og nogle er ikke, så man forsøger at træne det, så dem der er gode bliver endnu bedre.
Og dem som er decideret dårlige til det, skal ikke lave det, men så har de nogle andre kompetencer,
de skal bruge deres krudt på. Jeg tror at alle revisorerne, forsøger at lave noget personlig udvikling
og salgsudvikling.

Linette: Men er det mere gældende nu, end det har været tidligere?

Revisor-A: Altså hvis man kigger 15 år tilbage i tid, er det meget mere gældende nu, så det er en opadgående
kurve. Der er bare mere konkurrence nu, end der var i gamle dage. Jeg tror ikke, at det er drevet af
EU Audit Reform som sådan, men det bliver da ikke mindre, når mange kunder skal finde ny revisor
– tværtimod.

Linette: Du sagde i starten, at en af fordelene kunne være, at det giver friske øjne på revisionen, men synes
du, at de nye regler styrker revisors uafhængighed? For det var den primære driver bag indførslen,
netop at styrke uafhængigheden.

Revisor-A: Jeg ved ikke, om det styrker uafhængigheden. Det styrker det, at man får genbesøgt, hvordan man
aflægger sit regnskab fra A til Z, når man skifter revisor. Hvor det med at skifte en partner ikke på
samme måde gør, at man får genbesøgt alt. Man genbesøger de væsentlige ting, og det burde være
nok, men når man skifter revisor kommer man ind fra scratch og udfordrer tingene fra bunden af. Så
det giver noget mere, hvis man tror at det er en kvalitet. Men det er jo ikke sådan, at man finder
fundamentale fejl i årsrapporterne for danske PIEs, der har skiftet revisor. Man skal hen og finde
rettede fejl for tidligere år, for at kunne sige, at det betyder noget at skifte revisor. Hvis man kun
finjusterer lidt på nogle ting, er det nok ikke fordi, regnskaberne har været væsentligt forkerte. Så
det er tilbage til spørgsmålet om, hvorvidt det øger kvaliteten eller ej; vi ved det ikke. Der er ikke
noget empirisk bevis for, at det er godt at skifte revisor. Der er ting, som bliver udfordret, og ting
som måske vil blive gjort anderledes fremadrettet, men det er ikke ting som påvirker regnskabet i en
væsentlig grad. Det tror jeg i hvert fald ikke, at der er mange eksempler på nu. Så man kan godt stille
spørgsmålstegn ved hele konceptet om at have tvunget revisorskifte. Øger det kvaliteten eller ej.

Linette: Hvordan tror du ellers, det påvirker revisionsmarkedet?

Revisor-A: Det påvirker i hvert fald indtjeningen på den korte og mellemlange bane. Fordi vi ikke ser
investeringsbehovet afspejlet i priserne, både ift. onboarding af nye kunder men også ressourcer
ifm. afgivelse af tilbud. Det er jo ikke noget, som giver indtægter før man har vundet en kunde. Så
det påvirker indtjeningen helt klart, men jeg tror også, at der er enkelte revisorer, som ikke synes, at
det er sjovt, at være med i udbudsprocessen. Den typiske revisor er jo ikke en bonus pater sælger
type, det er mere en, som arbejder fagligt med tingene og vil have, at de er i orden. Ikke alle synes,
at det er lige sjovt at deltage i de her beauty contests, som det jo er, når man skal have sit CV ud at
ligge hos alle kunderne, og jeg tror måske, at det skubber nogle tidligere på pension end ellers. For
du har syv års levetid på en kunde, og hvis ikke du så har noget andet at lave, har man et problem.
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Så skal man til at gentænke sig selv. Det er typisk nogle personer, som har en masse erfaring, kender
reglerne for, hvad der er rigtig og forkert, og derfor er gode til det at være revisor. Men hvis man
ikke er attraktiv for kunden, er der nogle som vil være pressede af det. Så det ændrer dynamikken
på mange måder.

Linette: En anden grund til at indføre reglerne var, at man gerne ville give de mellemstore revisionshuse
chancen for at være med i kampen om de store kunder. Tror du, at vi vil se det ske på sigt?

Revisor-A: Det er et godt spørgsmål. De bliver flere steder inviteret med, men klarer måske ikke de objektive
kriterier, der er for at være med i det pågældende udbud, i forhold til størrelse, erfaring osv. Og der
er meget skrappere kvalitetskontrol fra Erhvervsstyrelsen på PIE-revisorer, så derfor er der ikke
mange firmaer, som er PIE-revisorer længere. Det har været et issue med de små banker i Danmark
i gamle dage, at de havde en lokal revisor, som havde ét pengeinstitut og ellers ikke noget erfaring,
og det er jo for længst sorteret fra, pga. al den certificering der er, inden for de finansielle
virksomheder. Så der er meget færre PIE-revisorer i Danmark i dag, end der var i gamle dage. Og
hvis du skal være PIE-revisor, skal du have mere end én PIE-kunde, for der er ikke kritisk masse i det.
Du skal have en masse ekstra set-up, du bliver kvalitetskontrolleret på forskellig vis, du skal have
IFRS-erfaring og andre ting, og det kræver, at du har en vis volumen i den her type opgaver, for at
der er økonomi i det. Så jeg tror, at entry barriers er blevet højere. Ikke kun på grund af Audit Reform,
men pga. en masse ting rundt om det. Så jeg tror ikke, at vi på det danske marked kommer til at se,
at det vælter ind med PIE-revisorer, tværtimod har vi endda problemet med Big Four, fordi én af dem
er meget lille, og dermed har svært ved at byde på de store kunder. Sådan opfatter jeg det, uden at
have lavet nogen statistik på det. Og sådan er det på tværs af geografier i hele verden – det er ikke
alle steder, at alle Big Four er lige stærke. Det er ikke det samme firma i hvert land, som er nummer
et. Jeg tror i hvert fald ikke, at man får større konkurrence ved at øge barriererne, men tværtimod
hæver man barren og gør det svært for nogle selskaber, at være med.

Linette: Bidrager den øgede konkurrence på toppen til nogle positive udviklinger internt i husene? Skaber det
mere dynamik ift. at gøre sig bedre end konkurrenterne?

Revisor-A: Ja, det vil jeg sige. Vi bliver alle sammen udfordret på den måde, vi gør tingene, og hvordan vi kan
gøre tingene smartere og på en måde, som kunderne kan lide. Konkurrence presser jo alle til at blive
bedre et eller andet sted. Så den del er god nok for firmaerne generelt. Man er mere udfordret
undervejs, og det tror jeg, at alle bliver skarpere af.

Linette: Føler du så, at det er mere nu end hidtil?

Revisor-A: Ja, det gør det. Jo flere udbud jo mere pres er der på tingene. Det er også først nu, man begynder
at sige farvel til de kunder, man har haft længst tid, og det giver nogle ændrede dynamikker. Men det
får nok også nogle til at forlade branchen, fordi de ikke kan se sig selv i gamet. Det er i hvert fald en
ny drivkraft til at få folk til det.

Sissel: I forhold til de kunder, du har været med til miste, har de så selv kørt udbudsprocessen, eller har man
som eksisterende revisor hjulpet?

Revisor-A: De kører det oftest selv. Det er noget, der er en del fortrolighed omkring, men når det er besluttet,
kan man sagtens tage eksisterende revisor med på råd til nogle ting. Man ser også, at revisorerne er
med til at give input til, hvordan processen skal drives optimalt og hvordan man kan strukturere en
udbudsproces. Men jeg tror også, at virksomhederne deler det materiale de har brugt. Men i forhold
til udlandet ser vi stadig mange steder i Danmark, at det er CFO’erne, som driver udbudsprocessen,
hvor f.eks. i UK, det er revisionsudvalget, som gør det. I Danmark er de selvfølgelig også med i det,
men jeg tror, at førersædet tilhører CFO’en i Danmark. Man kan sige, at processerne bliver mere
professionaliseret, så der er et datarum med data til revisor, og der er en proces for, hvornår der er
møder osv. Det er mere struktureret.

Linette: Jeg vender lidt tilbage til det med, at der kommer så mange udbud i fremtiden. Kan man være
bekymret for, at det kommer til at gå ud over det ”daglige” arbejde og de eksisterende kunder?

Revisor-A: Vi prøver at sørge for, at den enkelte partners belastning er sådan, at man kan håndtere både
eksisterende kunder og de tilbud, man er med i. Så er det kun, hvis firmaerne ikke har styr på den
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proces, at nogle ender med at være overbelastede på de forkerte tidspunkter, og at der ikke er nogle,
som samler op. Så det er mere den personafhængige risiko, hvis man siger ja til for meget, og der
ikke er nogen til at hjælpe, eller man ikke råber op. Så selvfølgelig er der noget, som kan gå galt, hvis
man ikke som enkelt person, holder styr på det. Vi forsøger som firma at holde øje med det, og vi har
sådan et tool, hvor vi submitter, hvilke kunder vi har og hvor mange timer man bruger osv., så firmaet
kan overvåge, om en partner er overbelastet. Men det er jo en meget individuel ting, hvornår man er
overbelastet. Så vi prøver at undgå, at det går ud over eksisterende kunder, og kvaliteten af det vi
laver, frem for alt.

Linette: Er det de enkelte partnere på tilbuddene, som har det sidste ord ift. pris osv.?

Revisor-A: Det er der en proces for. Små tilbud kører partnerne individuelt, men store tilbud kører igennem
forskellige ledelseslag i firmaet, hvor man godkender f.eks. team, pris osv. Både vores faglige
afdeling og markedsafdeling samt ledelse er inde over, så det er der en helt standardiseret proces
for. Den enkelte partner er med i processen for de store, men det er firmaet som helhed, der signer
af på det tilbud, man går ud med.

Linette: Tak. Vi har umiddelbart ikke flere spørgsmål. Er der noget, du vil tilføje her på falderebet?

Revisor-A: Jeg ved, at de forskellige myndigheder nu begynder, at vurdere på, hvad effekten af Audit Reform
er. Det gør man både i EU og herhjemme, hvor Erhvervsstyrelsen kigger på det. Hvor vi mener, at
det er for tidligt at gå i gang, fordi der har været nogle enkelte udbud og revisorskifte, men de har jo
selv lavet transition regler der siger 2020 og 2023, så begynde at kloge sig på, hvor mange PIE-
revisorer der er, og hvem som skifter rundt, det er for tidligt simpelthen. Man kan endnu ikke vurdere
effekten.

Linette: Det er også vores udfordring, fordi det er meget tidligt, men stadig interessant at kigge på.

Revisor-A: Ja, der er jo nogle dynamikker i gang, og der sker en masse. EU Audit Reform er nok det største, der
er sket inden for revisionsbranchen som enkeltstående begivenhed, og effekten har vi slet ikke set
endnu. Og den volumen cap, med de 70 %, kommer i realiteten også først i 2020, så det har vi heller
ikke set effekten af endnu. Man diskuterer stadig, hvordan den skal beregnes osv. Så der er mange
ting, som endnu ikke virker i den dynamik. Om det bliver bedre, ved jeg ikke. Den her store risiko der
er omkring skatterådgivning fra EU's side, forstår jeg heller ikke. For hvem vil man helst have til at
være skatterådgiver ude i virksomheden for sustainable tax advice? Er det den, som også signer af
på regnskabet og står inde for, at tallene er rigtige, eller er det en hokus-pokus fætter, der kommer
ind fra højre og siger, nu skal vi lave noget smart skatteplanlægning, og som aldrig står til ansvar for
det? Hele den agenda forstår jeg ikke, i forhold til at revisor også indestår for tallene, når man signer
af på regnskabet. Selvfølgelig kan der være risiko for selvrevision, men i min optik er det bedre end
en eller anden cowboy, der rådgiver om skattemæssige ting, og ikke står til ansvar for det, og er væk
den dag, noget går galt. Revisor, som er der til daglig tjekker jo også, at tingene bliver implementeret.
Ikke at man gør det specifikt, men det er noget af det revisionen går ud på, at monitorere de ting og
råbe vagt i gevær, hvis der er lavet en plan, og man går i den helt anden retning. Det betyder, at hele
fundamentet for den rådgivning falder bort. Så jeg forstår ikke den agenda. Og det ser vi i USA, som
ellers er de strengeste i forhold til uafhængighedsreglerne, og der må revisor lave både revision og
skatterådgivning. Det er det eneste, de må i USA faktisk. EU er slet ikke bekymrede for f.eks.
regnskabsmæssig rådgivning, hvilket jeg synes er sværere at forstå, hvis man kigger på det rent
fagligt. Nogle af tingene i uafhængighedsreglerne har ikke længere noget med logik at gøre, det er
bare noget som er der, fordi reglerne siger sådan. Det synes jeg, er en bekymrende udvikling. Lige
nu er styrelsen i gang med en tematisk gennemgang af non-audit services på PIE-kunder, så der har
vi fået udvalgt en håndfuld, de skal kigge på, ligesom de andre huse har, hvor de kigger på, hvad er
der leveret, og hvad der er af godkendelser og uafhængighedsvurderinger på det. Så det er de
begyndt på nu, men det har også taget lang tid, synes jeg. Så der er mere kontrol og tilsyn, og i et
lille marked som i Danmark, skal du have en vis volumen for, at det kan løbe rundt, og kunderne skal
se, at menneskene har en kaliber og erfaring, for at de kommer i valgklasse. Det er svært at lande
den første PIE-kunde og også nummer to og tre, indtil du får en kritisk masse. Måske har man i UK
en Big Six, fordi man på små PIEs har en business case eller lignende, men det kræver noget volumen.
Så det er et spændende emne, men stadig i early days i forhold til at se effekten af det.
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Sissel: Mange af de selskaber, vi har snakket med, og som står over for et skifte, har på nuværende tidspunkt
gjort sig tanker om udbudsprocessen, men har ikke foretaget sig noget endnu.

Revisor-A: Ja, og nogle er glade for deres revisor, og venter til de står ved bagkanten, hvor de er nødt til at
skifte. Og det er mange andre også, så måske de bliver lidt presset på, hvem man så kan få, når hele
kassen bliver kastet op på én gang. Det er det, som er hele udfordringen i forhold til kvaliteten.
Optimalt set havde man lavet en lidt mere indfaset indslusning, så man ikke bare havde to kasser; før
og efter 20 år.

Linette: Det er også en reel bekymring, vi oplever hos kunderne, vi har talt med. Så nogle overvejer at sende
i udbud før, fordi man er bange for, hvad der er tilbage.

Revisor-A: Ja, C25 skal nok få opmærksomhed, men alle andre føler måske, at de lander et sted, hvor det bliver
svært.

Linette: Det interessante er, at mange godt kan se fordelen ved at skifte og også taler om ”friske øjne”, men
når vi spørger, om de ville have skiftet, hvis ikke de var ramt af de nye regler, siger de alle sammen
nej. Så man synes, at det er besværligt, men har svært ved at sætte fingeren på, hvad som er
besværligt. Så måske er det bare fordi, det ikke er en vant proces.

Revisor-A: Ja, de bliver jo selv udfordret på, hvad de har i bøgerne, og hvordan de gør tingene. Men dybest set
kan man sige, at hvis man ikke finder noget, som er en væsentlig fejl, så har regnskabet været inden
for skiven, desuagtet. Og jeg tror ikke, at vi kommer til at se, at de vælter ud af skabet. Men lad os
se, nu når der kommer så mange skift på én gang, om de så starter med at finde skeletter i skabet.
Men hvis det kun er småjusteringer, er det ikke noget der ændrer regnskaberne fundamentalt.

Linette: Det er også det, som gør det svært. Det er svært at måle på, hvad effekten er, og om både kvalitet
og uafhængighed bliver styrket – det er svært at analysere på, om det gavner.

Revisor-A: Jo, og så er der måske to typer af virksomheder, i PIE-segmentet. Der er dem, som virkelig har styr
på tingene og deres processer osv. De kan nemmere skifte og kan bedre svare, når de bliver
udfordret. Og så er der dem, som har en knap så velsmurt maskine, og som er mere afhængige af
sparring med revisor og god support, som vil opleve det som noget stort, når de bliver udfordret, og
måske have svært ved at svare på nogle spørgsmål. Der betyder det noget, hvem revisor er. Og hvis
revisor ikke er den rigtige, kommer der et andet regnskab ud i sidste ende. De er mere afhængige af
revisor, og det samspil der er. Så der er dybest set to lejre. Og det er særligt den anden kategori,
som har brug for en god skatterådgiver, som er der til daglig og supporterer dem på samme måde,
som revisor gør. Og der giver det ikke så god mening, at man vil skille det ad. Men det gode er, at der
sker en masse. Det er ikke lige så kedeligt at være revisor, som det var engang – der er mere dynamik
i det. Status quo bliver udfordret, og der bliver mere skift i kunder og porteføljer. Som ung partner
kunne man kigge ind i, at alting var meget sat. Så kom syv års rotationen, som var første step, og
det er også sundt nok. Den del giver mening, og jeg kan godt forstå, at man skal skifte revisor ud med
et eller andet interval.

Sissel: Tror du, at det påvirker arbejdet på nuværende kunder, at man ved, at man snart skiftes ud?

Revisor-A: Det burde ikke påvirke, men måske er der noget i underbevidstheden, som er anderledes. Det er en
anden mentalitet, særligt hvis man er tæt på pensionsalderen, og man måske stopper med at
udfordre, fordi man skal lave det samme næste år og næste år igen. Det er meget personafhængigt.

Linette: Tror du så, at I bliver bedre revisorer af det?

Revisor-A: Ja, det gør vi nok et eller andet sted. Om det er markant bedre, ved jeg ikke, men man bliver ikke
dårligere. Man bliver udfordret på en anden måde løbende, og man tænker mere over, hvorfor man
gør, som vi gør. Vi bliver alle sammen skarpere af det, men det er meget belastende mentalt, at have
nye kunder. Jo flere nye kunder du har på samme tid, jo mere trækker det på dine ressourcer. Man
kan mærke, når dagen er slut, at man er mere træt. Det handler om, at have et godt mix af noget
man kender – business as usual – og noget nyt. Men hvis alt er nyt hver eneste dag, året rundt og ti
år frem, bliver man træt. Så skal man have en speciel personlighed. Men et godt mix kan jeg godt
lide, og noget af det man lærer, bruger man også på sine andre kunder. Og digitaliseringen af
revisionen er god. Alt det der kontrolbaserede sampling-testing, hvor vi kradser lidt i overfladen,
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bliver noget andet med dataanalyse, hvor du kigger på det hele. Der tager man også nogle samples,
men på de ting, hvor det ser mærkeligt ud. Det er en helt anden, og meget bedre måde at gøre det
på, og mere spændende for en bonus pater revisor at lave revisionen på den måde. Og vi kan give
noget input til kunderne.

Linette: Så vi går en spændende tid i møde?

Revisor-A: Ja, det gør vi helt klart.
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Bilag 25: Interview med Revisor-B

Linette: Som vi skrev i mailen, har vi fokus på det her med rotation, og særligt hvad det har af konsekvenser,
for de involverede parter. Vi har dels læst, bekymringer der var inden, reglerne blev implementeret,
og så det vi hører, der bliver snakket om hos os. Men vi er selvfølgelig også interesseret i, at dykke
lidt mere ned i, hvad oplever man, det er klart vi er på assistent niveau, så hvor meget vi bliver
involveret i de ting, er ret begrænset. Det er lige så meget, for at få en forståelse for hele den
proces der foregår. Jeg ved ikke, du var roteret af en virksomhed?

Revisor-B: Ja. Der har jeg været i syv år, og jeg er lige kommet ind på en anden. Så jeg skriver på nogle af de
store herinde.

Sissel: Er det nogle nye kunder, huset har vundet, eller er det nogle kunder, der har været i huset?

Revisor-B: Nej. Jeg var med til at vinde dem tilbage i 2012. Vi er delt ind, og jeg sidder i den afdeling med
store kunder, som sidder med de store kunder udenfor det finansielle, det er der nogle andre, der
må tage sig af, alt det der med certificering osv.

Linette:  Hvor meget har du været involveret, i nogle af de her udbud, som har kørt allerede?

Revisor-B: Jeg er en del involveret, fordi jeg sidder som leder, omkring hvordan vi går til markedet på de helt
store. Vi har en meget stor konsulent afdeling, eller i det hele taget advisory. Vi tager også stilling
til, når vi planlægger, er det en audit account, eller er det en advisory account ud fra afhængighed.
Det er klart, vi kan selvfølgelig ikke bestemme det selv, det er i dialog med kunden, men vi snakker
om internt, er der nogle accounts, hvor vi har så meget advisory, hvis revisionen gik i udbud, så er
vi slet ikke uafhængige. Det er klart, der har vi jo selvfølgelig dialoger med kunderne i god tid
omkring, hvad de tænker, de har jo også brug for nogle, der kan hjælpe med en stor SAP
implementering, eller hvad det kan være. Der kan være andre der siger, I skal være rene til det her
udbud af revisionen, og så må de jo planlægge efter det. Så har vi jo dialoger internt, hvorledes skal
vi gøre det. Men som udgangspunkt det her med at sikre, at vi ikke alle sammen kaster os over en
kunde med det hele, fordi det kan ikke lade sig gøre. Det har jeg, været med til at lave en plan for,
går vi den ene eller anden vej. Så gør vi gerne det, at det er en, som ikke har noget med kunden at
gøre, som er ude at have dialogen. For at sikre uafhængighed, og for at sikre man ikke vil tale til
sin egen sag. Qua den rolle, der sidder jeg med i vores ledelse. Vi har nogle dialoger, vi nogle gange
har behov for at tage op på det niveau, hvis det er nogle store opportunities der lige pludselig
kommer. Det kan være en stor IT implementering på en revisions account, så drøfter vi, hvordan vi
skal håndtere det. Der er nogle gange, hvor vi så siger, hvis det er noget vi alligevel indenfor en
eller anden kort årrække skal af, ud fra de her nye regelsæt, skal vi så i en dialog med kunden om,
skal vi gå af et eller to år før revisionsdelen, fordi vi skal kunne gå ind og tage det her projekt, eller
hvordan ser de på det. Alle de her forskellige regelsæt, dels det her med rotation, men også det her
med uafhængighed i det hele taget, hvilke projekter, hvordan og hvorledes, har givet meget mere
intern planlægning og interne diskussioner. Det har alle Big Four jo, både store revisions afdelinger
og store advisory afdelinger, så man skal finde ud af, hvordan får vi sikret det hele. Advisory de er
selvfølgelig også sure over, hvis revisionen de bare kan komme og tage, det de vil have, og så har
vi ligesom brugt en masse krudt på at bygge relationer, det ene og det andet, og så kommer
revisionen lige ind fra højre og siger, hov det er vores. Det er ligesom med at få en god balance, og
der kigger vi selvfølgelig på industri for industri, hvordan er vi repræsenteret både indenfor revision
og indenfor advisory på hver af dem, og hvordan kan vi balancere tingene. Det er blevet ekstra
kompliceret af, at det kan man jo ikke altid bare bestemme kun i Danmark. Nu er vi jo også
organiseret i norden, europæisk osv. Nogle af de accounts skal selvfølgelig vurderes andet steds,
så der er vi bare med på sidelinjen. Så er der selvfølgelig, ikke mindst kunderne der selv har en
holdning, til hvad de synes, og hvordan der skal gøres. Alt det kræver jo mere planlægning og mere
dialog internt og eksternt. Det er hvert fald noget, det har betydet.

Linette: Planlægning er sådan et dejligt neutralt ord, er det noget man tænker, er til det bedre eller er det
til det værre?
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Revisor-B: Alt andet lige, var det jo nemmere, hvis man kunne dele, men det kan man ikke, og sådan er det.
Det er sådan set mere med at prøve at få nogle konstruktive dialoger, så alle de kan se sig selv i det
internt. Der er ingen tvivl om, vi har da haft nogle svære slag internt, hvis der er noget, hvor der er
store opportunities. Hvis vi ser, nu er der et udbud på vej, og vi synes relationen er plads, og vi står
rigtig godt, men samtidig er der også store advisory opportunities, hvordan skal vi så balancere
tingene, og det var derfor vi besluttede for nogle år siden, vi skal ikke bare kigge på det kunde for
kunde, vi skal kigge på det hele. Ellers bliver det ligesom, du tabte, og du vandt. Hvis man har hele
spekteret og alle børsnoterede, og hvor der ellers er restriktioner i spil, så man kan sige, den her
går den vej, og den her går den vej. Var det bedre før? Vi bliver nødt til at se på, verden er en
anden, og selvfølgelig skal uafhængigheden, og de her ting være i orden, det kan vi jo bare
overhovedet ikke gå på kompromis med. Tingene er jo på den måde blevet mere komplicerede i
dag, men det er jo et spørgsmål om, at sådan er det nu, og det skal vi planlægge os ud af. Processen
omkring, dels det her med vi har sagt, det er advisory, og nu skal det være audit, det kan vi have
en dialog omkring, men processen omkring det er jo virkelig struktureret, nu er der en proces for,
hvem skal være industrileder osv., og hvem skal være involveret, for at vi kan havde den dialog
omkring, vi gør det ene eller det andet. Det er blevet mere kompliceret, og så selvfølgelig hele
systemet omkring opgaveaccept. Nogle af tingene kan jo være så kompliceret, at afdelingen for
dem der skal hjælpe os med at vurdere, er det noget vi må, afhængig af hvordan skal aftalebrevet
så se ud osv. Ikke bare aftalebrevet, men hvordan skal vi afspejle, hvad vi må, og hvad vi ikke må
meget specifikt ned i et aftalebrev. Det er jo også blevet en hel videnskab, hvad vi må, og hvad vi
ikke må. Det bliver der brugt lidt mere krudt på.

Linette: Så der har også været noget læring internt?

Revisor-B: Helt klart. Man kan ikke implementerer et IT system, men kan man godt lave et review og en second
opinion. Ikke for at finde grænserne, men nogle gange kan det jo være, det er fordi det faktisk giver
mening for kunden, at det faktisk er os, der laver det, fordi der er noget viden fra tidligere. Hvordan
kan vi gøre det på en god måde, og så samtidig selvfølgelig leve op til de regler der nu er.

Linette: Synes du, de her skærpede krav til rotation styrker uafhængigheden?

Revisor-B: Det vil de jo gøre. Men jeg vil sige, at der ikke behøver være flere regelsæt nu. Det tror jeg også er
noget belært af udlandet, det med, at direktion og bestyrelse på en måde er ét. Men i Danmark hvor
vi har det her two-tier system, med både direktion, en ledergruppe, en bestyrelse og med audit
komite osv. Nogle gange kan man godt læse de her regler som om, at det er et tag selv-bord for
revisorerne. Vi kunne bare vælge og vrage, og derfor blev man nødt til - fra lovgivers side - at lægge
nogle restriktioner. Men med den her type kunder, oplever jeg, at der er kompetente folk på alle
niveauer. Det er jo på ingen måde et tagselvbord for os, de har jo helt klart deres syn på
kompetencer, hvad skal det koste, og alle de her ting. Det er jo vurderet, så der er jo nogle typer
opgaver, ud fra det her med 70 % cap, det kan vi i direktionen godt være i stand til at se igennem.
Fordi det er jo også deres ansvar, at tingene skal være i orden, og jeg kan godt se, selvfølgelig kan
vi ikke implementere et IT system, hvis det er et eller andet, der skal understøtte det, vi bagefter
skal revidere. Det kunne godt være, man kunne hjælpe med et eller andet i en marketingafdeling,
eller et eller andet hvor det gav mening, fordi kompetencerne var hos den pågældende revisor. Så
kigger man stadig på det her 70 % cap, hvor meget må vi levere. Men nu er reglerne sådan, og det
skal selvfølgelig også være til at forstå, det kommer også lidt an på, tænker jeg, hvad er det for en
type ydelser, og der er kunden jo bedst i stand til, at vurdere. Der tror jeg bare i Danmark, vi må
sige sådan generelt, der sidder der jo også nogle folk, der har kompetencer og indsigt til at vurdere,
hvem er de rette. Min oplevelse er hvert fald, vi får konstruktivt modspil, der er jo ikke nogen steder,
hvor vi bare kan presse noget igennem. Reglerne er jo som de er, og nu arbejder vi indenfor det.
Helt klart vil jeg sige, der har jo været brug for noget opstramning. Så kan man altid sige, hvornår
svinger pendulet for meget til den anden side. Jeg tror vi var heldige, at så kom alt det her med
bankerne og den finansielle sektor, så blev fokus der. Nu i England er der kommet det her oplæg til
at sige, revisionen skal skilles ud fra andre ydelser, hvilket jeg selv ville synes var meget trist, hvis
det skulle ske. Der er jo også noget, hvor vi komplementerer hinanden og spiller hinanden gode, for
eksempel når vi laver impairmenttest. Det at man kan have nogle folk til at sidde med fra
financialadvisory og gennemgå modeller osv. Eller aktuar der sidder med, når vi kigger
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pensionsordninger, det giver jo rigtig god mening. Det er også med til at give en større kvalitet i
revisionen. Nu må se, vi hvor vi havner.

Linette: Det ville godt nok også ruske op i hele markedet, hvis det blev indført.

Revisor-B: Min bekymring ville være, at revisionsbranchen så ikke kunne tiltrække dygtige folk. De bedste folk.
Jeg synes, så bliver det simpelthen for ensporet. Jeg synes, i dag er der et meget dynamisk miljø,
også de dialoger man kan have, med folk der tænker anderledes, det er sundt og konstruktivt. Det
ville jeg synes var ærgerligt, så jeg tænker derfor også, nu er det godt. Udfordringen er jo
selvfølgelig, når der hele tiden jo desværre dukker udfordringer op, og man kan kigge på revisor og
sige, var der noget revisor burde have været opmærksom på. Når det så er det, er vi jo lidt med til
selv at grave vores egen krav, om man så må sige. Lad os nu se, nu lever vi med det. Jeg vil sige,
en bekymring var jo også inden regelsættet, fra kunderne at der var noget viden der gik tabt. Man
kan sige, at komme ind på en stor ny, selvom man siger vi skal nok sætte os ind i det, og det ene og
det andet, så skal jeg være ærlig og sige, at nogle af de store, de er så komplicerede i dag med
deres forretningsgange, så selvfølgelig synes man selv, at man forstår godt hvad de laver, men der
er også noget man først kommer helt ned i år to og år tre.

Linette: Er det den tidshorisont med arbejder med, i forhold til at man tænker, så har vi fået det helt ind
under huden?

Revisor-B: Det synes jeg. Selvfølgelig er det, hvor komplekst er tingene, hvis det er noget med forskellige
operationer i forskellige lande, ja man kan rejse rundt, men man kan jo ikke bare rejse med den ene
kunde hele tiden. År et kan man synes, nu har jeg forstået det, selvfølgelig forstår man nok til, at
man kan skrive under og tør det, for ellers skulle man selvfølgelig bruge mere tid. Men sådan rigtig
forstå og kunne udfordre, synes jeg typisk kræver, at man lige er et år mere med. Sådan vil det jo
også være, når man vinder nye opgaver, så er det jo sådan, rotation gør jo, man kommer ind på en
ny opgave. Det vi arbejder med, det har vi umiddelbart ti år, så er der syv år, hvor man kan være
der. Den ene skal så gå fra lidt før, og en anden kan komme med ombord. Der vil så være en af dem
med noget erfaring, som er der og være med i et eller to år til noget overdragelse, så det ikke bare
er sådan, at begge skal af efter syv år, og så står man de sidste tre år, og så er det et helt nyt team.
Det gør jo også bare, at det bliver svært at styre sådan en planlægning. Du skal helst vide noget om
branchen, men du må ikke være hos konkurrenten.

Linette: Så det havde været bedre, den her ti års regel havde heddet syv år i stedet, så det passede med
partner rotation?

Revisor-B: Det gør ikke noget. Det er mere bare, at vi internt skal kunne planlægge efter det. Det er lidt mere
kompliceret. Da jeg startede, da var det sådan, at hvis du ellers kom på en kunde, og du gjorde det
godt, så kunne du være der for livstid. Det kræver også noget andet af os som revisorer, at man
bliver bragt i spil hele tiden. Alt det her med udbud, det var meget sjældent det skete tidligere,
uanset om de er tilfredse eller ej, så skal man bare skifte uanset. Det bliver bare noget, vi skal have
ind på rygraden. Det bliver også, det der med at lave et tilbud, som førhen var et kæmpe projekt,
på en eller anden måde, så bliver det jo også dagligdag.

Linette: Hvordan griber i det an, når I ved, der kommer en kunde i udbud?

Revisor-B: Vi håber jo vi har dialogen med den kunde i forvejen. Hvis vi ikke ved noget, og der bare kommer et
udbud ind af brevkassen, sandsynligheden for man vinder, den er ikke særlig stor. Fordi man
tænker, så er der andre, der har dialogen. Hvis de ikke har den med os, så har de den med nogle
andre. Man håber altid, man har haft en dialog, og ved hvad de vil have. Ofte når man får det, så
bliver tingene lukket ned, så kan de ikke snakke med nogen mere ud fra fortrolighed. Alle skal stilles
lige osv. Man skal helst have fundet ud af forinden, hvad ligger de vægt på, og hvad er det for nogle
profiler, de kunne tænke sig. Det er en, som umiddelbart ikke skal være på teamet, som er ude og
have en dialog med kunden, for at finde ud af, hvem er de rette at bringe i spil her, hvad er det for
nogle profiler, for dem der nu skal stå i spidsen for det, ligesom har et eller andet indtryk af hvordan
og hvorledes. Så har vi en afdeling som hjælper os igennem med, hvordan vi skal lave det, og kan
skrive et første cut på et tilbud. Den tid man bruger på det som partner, det er jo primært ude hos
kunden, og så selvfølgelig gøre det lidt crisp på, hvad er det vi slår på og honorar. Hvor det tidligere
tog rigtig lang tid, så er det ikke der, man bruger så meget tid mere.
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Linette: Der er man allerede kommet et stykke?

Revisor-B: Ja. Fordi det er jo mere noget, vi gør igen og igen, og vi kan lære af vores udenlandske kollegaer,
eller udveksle ideer og inspiration. Hvad gør vi indenfor den her branche, og hvad er det lige der er
nyt. Ofte har vi en udlænding med i en eller anden rolle, fordi det er en industrispecialist.

Linette: Oplever du kunden kan se forskel på de tilbud, de får? Vi har en eller anden ide om, at kunden godt
kan tænke, revision er bare revision, og det er bare en eller anden kasse. Hvor mod når man så
hører det fra revisors synspunkt, så synes man jo, man kan alt muligt, og man kan tilbyde det i
forhold til de andre?

Revisor-B: Selvfølgelig er der nok noget, men det vi oplever mere og mere, det er at præsentationen, bliver
den afgørende. En ting er at skrive det, selvfølgelig betyder tilbuddet noget, men det er ikke det,
der bliver det afgørende. Det er mere den præsentation eller interaktion, du har med kunden. Hvad
er det for et team, og hvad har de af kompetencer, og kan de lide at være sammen. Er der et eller
andet hvor vi synes, der er bare en god relation, og de virker fornuftige, og så selvfølgelig hvordan
man griber revisionen an. Som I siger, revision er revision, men er der en ny måde at gøre det på,
eller er der noget særligt indenfor industrien, som bliver bragt frem, som de tænker, det lyder
spændende, det har de ikke hørt før. Alle fire kan jo finde ud af at revidere, det er jo ikke det. Det
er nok mere, tænker jeg i hvert fald, er der en eller anden særlig ting, den måde vi afrapporter på,
og så ellers de personer som står i spidsen for det, er det nogen vi synes, virker fornuftige.
Selvfølgelig også hvad har du af referencer. Hvis de spørg nogle af deres relationer i andre
bestyrelser, kender du dem, og hvad synes du om dem. Det betyder nok meget. Det kan godt være,
det ikke bliver sagt, men det ved man jo godt selv. Hvis der er nogen man får anbefalet, fra nogen
man har tillid til, det betyder alligevel noget.

Sissel: Er der andre ting du oplever, kunderne ligger vægt på. Honorar?

Revisor-B: Selvfølgelig. Det kan godt være, man siger alt muligt andet først, men honorar er der jo altid. I
Danmark har vi simpelthen nået et bund niveau nu. Det kan vi jo se i forhold til udlandet. Der tror
jeg bare, at Danmark som land ligger meget lavere – relativt - end andre udenfor Danmark. Vi
konkurrer jo hinanden helt ned. Vi kan i hvert fald ikke få udlandet med mere, derfor bliver vi jo
nødt til at sige, det kan vi ikke, og hvis det er rent pris, så er det bare ikke os. Selvfølgelig er der et
eller andet med pris, men jeg fornemmer, at nogle balancer det også, kvalitet det lyder forkert. Det
er klart. Hvis man vil have en meget lav pris, hvad kan man så forvente? En ting er en underskrift,
men en anden ting er også, hvad er det så for en proces, og dialog vi kan have, og kan I hjælpe os
med at udvikle os. Det er der jo ikke nogen, der kan, hvis prisen er helt i bund. Med den konkurrence
med revisortilsyn og kvalitet, det er der heller ikke nogen, der har lyst til at gå på kompromis med.
Man skal lige have nok til, man kan sikrer den kvalitet, man selv står på mål for.

Linette: Forstår kunden det?

Revisor-B: Det vil de selvfølgelig også gerne have, er i orden, men tænker bare, at det må kunne gøres mere
effektivt. Så lang tid de er i stand til, at få en af os fire til at tage det til den pris. De kan komme
tilbage til os og sige, vi vil gerne have jer, men der er en af jeres konkurrenter, der er villig til at
gøre det en million kroner billigere. Er vi så villig til at gøre det. Der er det nogen gange, man står
og tænker, jeg vil virkelig gerne vinde den her, det går nok, vi kan gøre det mere effektivt og alt
muligt. Så bliver det hverdag, og så er det svært at hæve honoraret igen, når man er kommet ind.
Det vi gør nu, det er, vi ligger det ud i en stor komite, og så er det ikke den enkelte partner, der
bestemmer om man synes eller ikke synes. Så er det heller ikke den ene partner, der har tabt, vi er
et team, der bliver enige om, gør vi det, eller gør vi det ikke. Det der med, at den ligger hos den
enkelte, så sidder man med et eller to udbud om året, og så betyder det meget, om man vinder den
eller ikke. Bagefter hvis du så har sagt nej, hvilket var det rigtige for firmaet, så er der ikke nogen,
der kan huske det. Det er det der med at tage det ud fra den enkelte partner, og alle var enige om,
vi kunne ikke gå længere ned. Derved er det ikke et personligt tab, så og sige, det er noget, vi bliver
enige om, at det gør vi ikke. Nu må vi jo se, vi har snakket om det i lang tid, og jeg tror de snakker
om det, når de er til møder hos FSR, men det er ikke rigtig lykkes endnu. Når det er hele vejen
rundt, det er svært at få udlandet med, så må man jo gøre tingene på en anden måde. Det her med,
at man måske har kunne tjene lidt mere på advisory delen, hvor det var audit der gjorde man kom
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ind, og så har man kunne tjene på noget andet. I og med at der også bliver den begrænsning nu på
de 70 %, så tror jeg også at tingene, vil blive lidt mere balanceret. Man bliver nødt til at kigge på
revision endnu mere stand alone. Det har man selvfølgelig skulle hele tiden, men der har måske
været nogle andre ting, man også har taget med i betragtningen. Vi kan se nu med
kvalitetsgennemgang internt og eksternt, kravene blive jo skærpet, det er ikke PCAOB, men det er
tæt på. Ting der skal dokumenteres osv. Prisniveauet bliver næsten nødt til at komme op, det er
bare et spørgsmål om, hvor hurtigt går det.

Linette: Hvordan lige nu i forhold til det prisniveau, også når i konkurrere om de her store kunder, er det
tilbud man giver en underskudsforretning?

Revisor-B: Nej det er ikke en underskudsforretning. Vi skal også have, i forhold til at kunne investere i ny
teknologi, uddannelse af folk osv. Hvis man skal tjene til det, så er det ikke nok, det lige løber rundt.
Vi har krav til hvilken profitabilitet, der skal ligge på de enkelte accounts osv. Det er det, det bliv
målt op i mod. Og så siger vi også nej til kunder nu.

Linette: Er det noget I gør mere nu end førhen?

Revisor-B: Ja det vil jeg mene. Jeg tror noget af det er, at det bliver lagt ind, det ikke er den enkelte, der selv
står med det. Hvor man tidligere, nu kan jeg bruge mig selv som eksempel, har tænkt, vi kan godt
lige være lidt mere effektive, så kan vi godt få den igennem. Hvis man har indtryk af, at kunden har
meget pris, så er det måske heller ikke os, fordi vi gerne vil noget mere med dataanalyse og
forskellige ting. Hvis det kun er pris hele vejen igennem, så er det nok heller ikke, det kunde vil. Det
er også ud fra, de værdier vi ligger vægt på, er det også de værdier, kunden ligger vægt på.
Forhåbentlig har vi den dialog up front, og måske slet ikke er med i udbudsprocessen, og nogle
gange finde man først ud af det, når man sidder med dem. Jeg tror egentlig at de fire store, det er
vi egentlig meget enige om. Jeg ser det ikke som noget, der er meget forskelligt mellem os. Det er
mere et spørgsmål om, hvornår vi alle sammen bliver enige om, eller det må vi jo ikke, men nu
hæver vi lige priserne lidt. Dem der var meget billige, de har hævet priserne nu. Problemet er lidt,
med de priser vi kan få, så vil udlandet ikke servicere dem. Det kan ikke opretholdes.

Linette: Hvor mange ressourcer kræver det, at lave de her tilbud til de helt store? Både tid og penge i forhold
til risikoen for, at man ikke får noget ud af, det arbejde man har lavet.

Revisor-B: Det er klart, noget skal jo finansieres, så man skal være virkelig effektiv i de processer for, hvordan
vi gør. Om ikke andet så kommer man endnu tættere på de kunder, når man har dialogerne. De
processer der har været, dem har vi så forsøgt at sige, det blev ikke revision, men vi har så hørt,
om nogle ting der var udfordringer, og ofte har kunden måske, ikke dårlig samvittighed men de
synes ja okay, og så har vi fået nogle andre opgaver.

Linette: Okay – så har i fået noget ud af det på den måde. Når i så beregner det honorar, man tilbyder på en
given opgave, så skal det vel kunne dække de omkostninger, der har været i selve tilbudsprocessen,
men hvor mange år frem regner man Forventes det at man holder en ti årig periode igen?

Revisor-B: Ja som udgangspunkt, med mindre der er et eller andet. Det kører vi jo statistik på, men der har vi
så ikke rigtig nogen erfaring endnu, fordi det er så ny lovgivning, men det er intentionen nu.

Linette: Man kunne forestille sig, at det ikke er noget kunden ønsker?

Revisor-B: Præcis. Fordi det også kræver noget fra kundens side, at skulle skifte, historik osv. Selvfølgelig
kræver det noget det første år, der er nye revisorer på og at blive introduceret hele vejen rundt.

Linette: Føler du, at de kunder der skal i gang med sådan en udbudsproces, er de klædt på til det? Ved de,
hvordan de skal gribe det an?

Revisor-B: Mange af dem har ikke prøvet det før, der har vi jo standard templates omkring, hvordan laver du
et udbud. Dem deler vi så med dem, og tilbyder at hende, der er leder for den afdeling, tager ud og
snakker med dem helt lavpraktisk, hvordan kan du lave det. Eller en af os andre snakker med
kunden, hvordan kan du gøre det, hvad skal du være opmærksom på. Så sent som nu her med Novo,
de har aldrig prøvet det før, på trods af man tænker, de er professionelle. De har haft PwC altid, så
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de vidste jo heller ikke noget. Jeg tror, det er der jo mange kunder, der ikke har prøvet. Der kommer
jo nogle her i 2020 og 2023, som ikke har gjort det i lang tid, så det er også en ny tid for dem.

Linette: Nu siger du selv det her med, at der kommer en stor del i 2020. Gør man sig nogle overvejelser
omkring, om man skal byde ind på det hele. Eller begynder man at sige, okay det kræver meget af
os, risikoen for at tabe osv. laver man den afvejning?

Revisor-B: Ja vi har en meget detaljeret plan for, hvad gør vi, og hvad gør vi ikke. Netop ud fra det her med en
stor advisory account, så kan der være nogle, hvor vi siger, vi har en så stor advisory account, så
vi kan slet ikke blive uafhængige. Ellers også har vi haft snakken med kunden året for inden, og sagt
til kunden hvad har i egentlig tænkt jer? Vi kan ikke fortsætte med de arbejder, vi har nu, så enten
skal de stoppes, så vi har det her cool off år, eller hvad tænker I så? En ting er, hvis man skal stoppe
indenfor det år, der er jo nogle hvor, man skal have været det inden et år, hvad gør vi så? Det er
sådan nogle dialoger, man har med kunden. Hvis vi alligevel ikke kan vinde, fordi vi ikke er
uafhængige, så prøver vi jo selvfølgelig at have den dialog med kunden, behøver vi så at byde. Så
kan det være at kunden siger, det vil de gerne, fordi de gerne vil omverdenen skal tro, at alle fire
er i spil.

Linette: Det er jeg ikke helt klar over hvordan fungerer. Hvis kunden gerne vil i byder, skal i så? Er det god
stil?

Revisor-B: Præcis. For ellers er der nogle kunder, der kan sige, hvis vi siger det, det vil vi faktisk have, I skal
ikke tro, det er jer der bestemmer, om I vil lave audit eller advisory for os, når vi beder jer om at
byde på audit. Hvis I siger nej til det, så finder vi også nogle andre til at lave advisory. Det er ikke
fordi, jeg har været i den situation, men vi skal også som rådgiver passe på, at vi ikke tror, vi kan
sidde her i vores lille klokketårn og bestemme. Det kan vi jo ikke, vi skal altid have kunden i dialog
omkring det. Mange gange tænker kunden ikke over de regler. Det er mere revisors problem, det
er jo ikke kundens. De har måske ikke tænkt over det, I kan da godt byde, så finder vi ud af det hen
af vejen. Det kan vi faktisk ikke finde ud af hen af vejen, fordi et år før osv. Der er heller ingen grund
til at gå ud af den her kontrakt, hvis det alligevel ikke ender med at blive os. Det er jo dobbelt spild.

Sissel: Oplever man at det her uafhængighed, fylder meget hos kunderne, eller er det kun internt i husene,
vi gør meget ud af, at man er uafhængig, og bruger rigtig meget tid på at bekræfte det?

Revisor-B: Ja og nej. Ved festlige lejligheder når det betyder noget, hvor det betyder noget, så er det. Men de
forventer helt klart, det er os, der har styr på det. Det synes de, det må I tage jer af, det må I sikre.

Sissel: Om det er noget I kan, eller ikke kan?

Revisor-B: Ja. Jeg oplever, de kan de overordnede regler. Der kan være nogle få interne revisorer fra intern
revision typisk, der har helt styr på reglerne. Fordi det giver også lige dem lidt magt, at kunne styre
de eksterne. Hvad må du, og hvad må du ikke. CFO’er og sådan de kan ikke regelsætte. De ved godt,
vi ikke kan implementere IT systemer, men et eller andet indenfor skat. Hvad må vi, og hvad må vi
ikke, det oplever jeg ikke. Det kan faktisk også nogle gange, være lidt svært at blive klog på. De
synes bare, at det nogle gange er lidt nemmere at spørge revisor, fordi revisor er der alligevel, og
det er dig der skal skrive under på regnskabet, så kan du ikke lige. Og der skal man sidde og sige,
nej det kan jeg faktisk ikke. Det er lidt op til os, at kende det regelsæt. Ikke fordi de ikke synes det
er vigtigt, men det må der være nogle andre, der har styr på.

Linette: Hvad er oplevelse at kunden tænker om alt det her rotation, en ting er, at det er nyt for dem at køre
den udbudsproces, men hvad synes de generelt, at det er godt eller dårligt?

Revisor-B: Jeg tror de fleste tænker lige nu, at det er besværligt. Specielt den første der efter ti år, hvor man
godt kan genvælge revisor, hvorfor skal vi det. Ofte er det os, der skal gøre dem opmærksom på,
at de skal i udbud der. Det tænker de slet ikke over, hvilket man som revisor kan være glad for, ikke
er på deres rater. Reglerne er jo også så nye, det er ikke på den måde hos kunderne kommet ind
under huden, hvordan kommer det til at virke.  Mange tænker lige når det sker, det er irriterende,
fordi vi er glade for dem vi har, og nu skal vi til at lære nogle nye at kende, og vi er kompliceret, det
er der ikke nogle nye, der kan komme ind og finde ud af. Jeg tænker, når det er sket første gang,
så bliver det på en eller anden måde hverdag hos kunderne.
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Linette: Vi snakkede om det med prisen på markedet, hvordan den var presset helt i bund. Har det nogen
andet effekt på revisionsmarkedet med de her udbud?

Revisor-B: Vi håber og tror på, det er det, der skal være med til at få prisen lidt op. Det jo noget der sker
gradvist.

Linette: Nu sidder du med de helt store, jeg forestiller mig, det er kun Big Four, der er med i spil om dem?
Nogle at de ting der også blev drøftet, inden reglerne blev implementeret, var netop, at man gerne
ville prøve, at få flere med om buddet på de store. Man ville gøre det lettere for de mellemstore
revisionshuse, at komme med i spil, men det synes jeg ikke, vi ser?

Revisor-B: Nej det oplever jeg slet ikke. På nogle store bliver enkelte af Big Four heller ikke inviteret jo, så er
der kun tre andre. Hvis så en af dem er revisor i forvejen, en anden sidder så og har et meget stort
advisory projekt, og kunden skal i udbud. Hvem kan vi så vælge.

Linette: Så der er faktisk ikke det store udvalg?

Revisor-B: Nej det kan man sige. For konkurrencens skyld, og det ene og det andet, så skal vi være fire.
Minimum.

Linette: Der kunne godt være flere med. Tror du det kommer til at ændre sig, at nogle af de andre kommer
med?

Revisor-B: Nej det tror jeg ikke. Man kan se hvor svært, enkelte af Big Four har haft det, ved at komme ind på
de helt store. Det kan man jo godt vælge at sige, man er, men for det første skal man have nogle,
og hvis man skal ud og vinde nogle, hvad er det så for et team, man vil vinde dem med.

Linette: Der er heller ikke lige så mange referencekunder.

Revisor-B: Nej. På den måde er det bare rigtig svært. De bliver inviteret, men de har ikke nogle af de helt store.
Det er jo også en bekymring med konkurrencesituationen. Fra kundens synspunkt kan de jo sige,
hvad skal vi så gøre.

Sissel: Nu snakker du selv om, at tvungen rotation kunne være med til at få honoraret lidt op.

Revisor-B: Jeg tænker bare over tid må det. Uanset at man så godt kan levere noget, så tror jeg det bliver
mere og mere almindeligt, at man siger, man har en revisor, og så har man en til, at levere noget
advisory. Fordi man gider ikke sidde der hver gang. Lige nu er det fordi, reglerne er nye, og man er
glad for sin nuværende revisor, så tænker man okay, lad os se om det ikke kan fikses. Over tid tror
jeg, så vil man se, hvorfor skal vi sidde i det der hele tiden, og må man lige det. Så er det nemmere
bare at gøre det helt rent, du laver revision og kun revision, og så har vi nogle andre, der laver
noget andet. Det gør jo så at vi alle sammen, så bliver vi nødt til at sige stand alone revision, og vi
skal levere kvalitet, og kravene bliver ikke mindre. Det bliver spændende at se med tilgang til
branchen, men jeg tror også, at der bliver færre, så på den måde vil priserne automatisk gå op. Jeg
tror bare ikke, at det lige pludselig går til himlen, men over tid, fordi der er simpelthen ikke
ressourcer. Det tror jeg vi alle sammen vil se, vi kunne godt bruge nogle flere, men lige nu er vi
dem, vi er, og så bliver vi nødt til at prioritere. Så er der jo dermed også nogle opgaver, vi siger,
dem kan vi ikke løse. Vi kigger på, hvor har vi dårligst dækning, og det er så der, vi siger, dem kan
vi så ikke servicere mere. På den måde tror jeg på priserne kommer op, men det er klar, det er ikke
lige i morgen. Så hvor lang tid går der så, det kan godt være, jeg er gået på pension inden da.

Sissel: Ser du, det kunne have en positiv påvirkning på nogle andre ting i revision udover honorar?

Revisor-B: Rotationen?

Sissel: Ja.

Revisor-B: Når man er revisor, synes jeg det er spændende med nye problemstillinger. Du bliver holdt til ilden
ved, at du skal ind og forholde dig til noget nyt, i stedet for du vokser med en virksomhed. Uanset
hvor meget man synes, man er på, så er det klart, på et eller andet tidspunkt så tænker man, at
man ikke behøver diskutere en given problemstilling, fordi man ved præcis hvordan det er, og det
er alle enige om rundt om bordet. At få nye øjne på engang i mellem er sundt til lige at genopfriske,
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hvorfor det nu lige var, at vi konkluderede sådan for fire år siden. Der er faktisk måske sket et eller
andet, som gør, at vi skal kigge på det med nye øjne. Jeg tror på, det der med at man lige får kigget
på tingene med nye øjne, det er sundt nok - både fra kundens og også fra vores side. Nogle gange,
er det da også spændende at komme ind på en ny kunde, og se nye problemstillinger og lære nye
folk at kende.

Linette: Påvirker det måden, man gør tingene på det sidste år? Tænker man over, at nu ved vi, at vi snart
skal af, hvis det er det, der er situationen, og der kommer nogle nye ind?

Revisor-B: Det kan man vel ikke undgå at gøre, men kvaliteten skal jo være i orden hele tiden. Man er jo næsten
mere bekymret for de interne review end de eksterne, der ved man jo aldrig hvornår, man lige er i
fælden. Det synes jeg egentlig ikke som sådan.

Linette: Vi er hvert fald orienteret om fra vores arbejde, at man hele tiden prøver at udvikle alle mulige ting,
du snakkede også om dataanalyse osv. Booster det den her udvikling i husen, med nogle særlige
kompetencer, at man ved, der kommer flere udbudsrunder, er det noget der har påvirket det, eller
var man godt på vej inden?

Revisor-B: Ja det synes jeg egentlig. Det er jo også, hvordan kan du gøre tingene mere effektivt. Det der har
boostet hos os, hvordan gør de i udlandet, men også i det hele taget, hvordan kan vi blive mere
effektive. Toplinjen er givet, hvad kan vi så gøre på vores interne ressourcer. Ligge ting til andre
lande, hvordan kan vi gøre det mere billigt. Hele tiden arbejde med nye ting.

Linette: Det er effektivitet, der er i centrum?

Revisor-B: Ja. Selvfølgelig også fordi kunderne forventer det, fordi de selv arbejder med tingene. Hvis man
selv sad med strimmelregner stadig væk, så ville det nok være lidt problematisk. Det der med, at
man også kan kigge på transaktioner på en helt anden måde. Hvis man nogle af de store steder,
hvor de har millioner milliarder transaktioner, så vi tager 20-70 stikprøver, så er det klart, kan vi
gøre tingene på en anden måde. Det der jo også sker, vi får jo også fokus på noget andet, som vi
ikke havde fundet tidligere. Ikke at det er et stort problem, men nu har du set det, du kan jo ikke
bare lade den ligge. Det skal vi også håndtere, så hvordan man lige finder den rette vinkel på
tingene.

Linette: I bliver også klogere hele tiden.

Revisor-B: Præcis. Det har vi haft fokus på de sidste fem år, hvordan kan vi effektivisere.

Linette: Så finder man nogle gode løsninger.

Revisor-B: Ja vi kan jo blive inspireret af at kigge til udlandet, hvad de gør osv. Så er der nogle ting vi kan tage
til os, og så er der nogle ting, hvor vi siger, det passer ikke rigtig i Danmark. Så er virksomhederne
i Danmark heller ikke større trods alt, i forhold til nogle af de store.

Sissel: Jamen er vi så ikke ved at være igennem.

Linette: Jo det tror jeg. Er der noget du vil sige på falderebet?

Revisor-B: Der er kommet det her regelsæt. Det er, som det er, og så er det med at få det bedste ud af det. Vi
har hvert fald lært, det kræver noget mere planlægning internt, og hvordan skal vi få det hele til at
gå op i en højere enhed. Men også med kunderne, er det advisory eller audit, og hvordan ser de på
tingene. Det er jo et eller andet sted nok meget sundt, selvom i starten tænkte vi, ærgerligt osv. Så
skal man nok bare passe på, at man fra lovgivers side, ikke svinger rundt. Der bliver det jo udfordret
af de rette instanser. Den der 70 % cap har jeg det sådan lidt, afhængig af hvilke opgaver det er.
Det der med, at skulle rotere, det er nok meget sundt at få nogle friske øjne på. At det så lige blev
syv år, det er jo så det, man har valgt. Man skal også passe på, det ikke bliver for kort, man kunne
fristes til at sige fem år, fordi netop det med, der går måske to år før man kommer helt i dybden,
når man så laver det der med, at man kan skifte internt, at man kan få en ny partner på efter fem
eller seks år, så er der stadigvæk en partner på teamet, så man kan sørge for, der er noget viden
der bevares eller gives videre. Ellers kan det godt blive meget kompliceret.
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Bilag 26: Interview med Revisor-C

Sissel:             Hvilke fordele og ulemper ser du ved tvungen rotation?

Revisor-C: Fordelen går jo mod revisors uafhængighed, som også er årsagen til, at man indførte de her regler i
sin tid. Ulempen er, at den beslutningskompetence som ligger hos selskabernes ledelse og også
aktionærerne i form af generalforsamlingen, til helt selv at vælge hvilken samarbejdspartner man vil
have, den tager man fra dem. Den fordel – og en af grundene til, at man har indført reglerne - er, at
man også giver mulighed for andre revisionshuse end bare de store, til at byde ind på de
børsnoterede selskaber. En anden ulempe er også, at kan risikere at begrænse det valg, som
selskaberne har, i forhold til de andre regler der er om uafhængighed. Selskaberne kan naturligt ikke
vælge den afgående revisor, og hvis man har valgt en anden revisor til at lave skatteopgaver eller
andet, som kunne være restriktiv enten i Danmark eller udlandet, så bliver antallet af revisionshuse,
man faktisk kan vælge, ret begrænset. Så jeg tror, vi ser i fremtiden, at reglerne i kombination med
NAS-reglerne, vil være med til at skabe et prispres i opadgående retning for virksomhederne.

Sissel: Har du oplevet, på de udbud du har siddet med på, at andre end de fire store revisionshuse har været
inviteret med?

Revisor-C: Nej, det har jeg sådan set ikke. Jeg tror egentlig bare man ønskede, at der var nogle andre end de
store til at byde ind, men jeg har ikke set det endnu. Og jeg tror, at visse af revisionshusene vil vælge
bevidst ikke at byde ind på PIE-selskaberne, fordi man bliver underlagt et andet tilsyn når man er PIE-
revisor.

Linette: Har dit syn på tvungen rotation, og de fordele og ulemper du nævner, ændret sig siden reglerne
trådte i kraft?

Revisor-C: Nej, det har det sådan set ikke. Og på grund af overgangsreglerne er der en del, som skal skifte i
2020 og igen 2023, så der kommer en masse, og nogle har allerede været igennem. Men jeg tænker,
at der også er en del som kører udbud, uden det nødvendigvis er tvunget udbud, så vi ser det jo fra
tid til anden. Selskaberne har haft tid til at vænne sig til det, og hvis de vælger ny revisor nu, og så
genvælger om ti år, kan de jo i realiteten have de samme i 20 år. Det bliver selvfølgelig ikke med det
samme team hele vejen igennem pga. partnerrotation, så det synes jeg ikke giver det store problem.
Hvem ved, hvad der sker om 20 år, og om virksomheden overhovedet skal revideres, eller om den er
gået konkurs. Lige når sådan nogle regler bliver indført, er det måske vanskeligt, men jeg synes
egentlig, at det giver meget god mening.

Sissel:             Hvilke tanker har I som revisionshus gjort jer, omkring de mange udbud i 2020 og i 2023?

Revisor-C: Vi monitorerer selvfølgelig løbende på alle PIE-kunder, hvornår de skal i udbud osv. De overvejelser
vi typisk gør os er, at have nogle drøftelser med ledelsen om, hvordan de påtænker at køre udbuddet,
hvad de vil opnå med det, og hvilket team de gerne vil have på opgaven, så vi er forberedt inden vi
går i udbud. Så det er den måde, vi går til det, og så tager vi det som det kommer.

Linette: Hvordan er forholdet mellem de ressourcer, det kræver at lave et tilbud, og det forventede udbytte?

Revisor-C: Jeg håber da klart, at man herinde kan finde en eller anden formel for det, så man egentlig skal bruge
mindre tid på udbuddene. Også så det kommer til, at stå mere på mål med det forventede udbytte.
Hvor meget vil man putte ind i selve udbudsprocessen afhænger selvfølgelig også af længden og
værdien af den kontrakt, man i sidste ende kan vinde. Det afhænger også af størrelsen på
selskaberne, og om det er et stort eller lille honorar. Der skal man afstemme, hvor mange ressourcer
man har lyst til at putte i det. Men jeg tror ikke at revisorbranchen er den eneste branche, der kigger
ind i de her regler om udbud og hvilke ressourcer, man skal bruge på det. I sidste ende er det jo
kunden, der skal betale for det, og hvis ikke kunden vil det, så er det jo lavere bundlinje i det selskab,
som skal lave udbuddet. Så det handler om at finde ud af, hvordan man kan effektivisere det. Men
mon ikke vi får øvet os lidt, med alle de udbud der kommer i fremtiden.
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Linette: Når der kommer så mange udbud i hhv. 2020 og 2023, gør I jer så nogle tanker om, hvorvidt der er
selskaber, man gerne vil undgå at byde på?

Revisor-C: Indtil videre har vi deltaget i det hele. På nogle kunder har man selvfølgelig en drøftelse om, hvordan
de ser på det, men indtil videre har vi deltaget i det hele. Og jeg tror heller ikke, man skal være så
arrogant omkring det. Man er jo revisor, og hvis de gerne vil have, at vi byder på det, så byder vi
selvfølgelig på opgaverne. Så vi har tænkt os at byde ind på de opgaver, vi bliver inviteret til.

Sissel: Tror du, at det er gennemsigtigt for kunden, hvad de forskellige tilbud indeholder, og hvor de
differentierer sig fra hinanden, eller ser man revision som en standardydelse?

Revisor-C: Jeg tror helt sikkert, at selve revisionsydelsen og en påtegning er en standardydelse. Men jeg tror,
at de måler det ud fra nogle givne kriterier, som kan være forskellig fra virksomhed til virksomhed –
også hvordan de vægter. Prisen har en indvirkning, fordi man køber en påtegning, men også den
metodik der er. Udover pris kigger de på kvaliteten og kvaliteten målt på det team, der bliver stillet
med. Er det nogen, som har erfaring med lignende virksomheder og erfaring inden for branchen. Og
selve servicen hvordan det bliver planlagt osv. For tiden er der også nogle, som kigger ind i selve
digitaliseringen, som er et buzzword for tiden, så det kigger kunden også på. Så kigger man også
meget på diversitet, som er et tema for mange ledelser, og om der er diversitet i det team, man stiller
med. Så jeg tror sagtens, at de kan gennemskue forskellene, men selve teknikken i revisionen tror
jeg ikke, at de har den store indsigt i. Men selve processen, approachen og hvordan man samarbejder,
samt det team man stiller med, kan de tydeligt se forskellene, og jeg tror det er det, de vælger ud
fra. Det handler ikke om, hvorvidt man kan finde ud af, at revidere anlægsaktiver, men mere
processen omkring det. Pris har selvfølgelig en betydning, men også kvaliteten man får, både på
service og approach til revisionen, samt teamet.

Linette: Nu siger du det med approach til revisionen. Oplever du, at en ny kunde italesætter eller fremhæver,
at der kan være forskelle i tilgangen?

Revisor-C: Ja. Men man kan sige, at bare det at der kommer nogle nye mennesker og nye øjne på, kan jo for
kunden opleves som om, at det er en ny og anderledes tilgang, men grundlæggende er revisionen jo
den samme. Man kan selvfølgelig have en forskellig approach. På nogle af de nye kunder, vi har
vundet, får vi at vide, at der er forskel ift. tidligere revisor, men det skulle der jo også gerne være. Vi
synes også selv, at vi har en anden approach, men jeg tror, at det samme gør sig gældende hos
kunder, som er skiftet fra os og over til et andet revisionshus.

Sissel: Oplever du, at man i forbindelse med overtagelse af ny kunde har fundet mange fejl i tidligere revisors
arbejde?

Revisor-C: Nej, ikke på PIE-kunder. Der er altid nogle skønsmæssige poster, hvor der er taget nogle valg rent
regnskabsmæssigt, hvor man måske ikke er 100 % enig, men ikke deciderede fejl. Det ser vi ikke på
PIE-kunder.

Linette: Hvordan synes du, at tvungen rotation påvirker revisors uafhængighed generelt?

Revisor-C: Vi har jo også det med tvungen partnerrotation, så jeg synes ikke, at det påvirker revisors
uafhængighed sådan synderligt. Og selvom der med de nye regler kommer et skifte, kan det samme
revisionshus jo blive siddende i 20 år. Så min personlige holdning er, at det ikke gør meget på
uafhængigheden.

Sissel: Oplever du, at uafhængighed er noget, som fylder hos kunderne eller er det primært internt i
revisionshusene, det er et emne?

Revisor-C: Kunderne går også op i, at man skal være uafhængig, men det er nok mere fordi, de kender reglerne
for, hvad man må og ikke må. Så kunden går også op i det.

Linette: Er der en standard-måde i griber det an på, ved overtagelse af nye kunder eller er det forskelligt for
den enkelte kunde?

Revisor-C: Det varierer, fordi det bliver aftalt med kunden. Vi har et forslag til en transition, som vi lægger frem,
og så kan kunden selvfølgelig have en anden vurdering af, hvad de synes vil være nemmest for dem.
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I bund og grund siger vi, at jo hurtigere vi kommer igennem det, jo bedre. Så lige så snart man har
lavet aftalen, lægger man en plan for, hvordan man hurtigt kommer ud og får mødt de forskellige
mennesker i virksomheden, for at få forståelsen for, hvordan forretningen hænger sammen. Én ting
er, hvad selskabet laver, men lige så meget det bogholderimæssige; hvad er processen i en start-to-
end transaktion og hele virksomhedens flow. Det handler om at få en god indsigt i det, så man
efterfølgende kan gå i gang med at lave en decideret revisionsplan. Og det har vi en standard for –
det er noget med møder og workshops osv., og det bliver tilpasset, så det stemmer overens med
kundens ønsker.

Linette: Er det indarbejdet i selve tilbudsmaterialet, eller er det først noget i drøfter, såfremt i vinder kunden?

Revisor-C: Sædvanligvis skriver man lidt om, hvordan man vil gribe transitionen an, i selve tilbudsdokumentet.
Oftest er det noget, kunden også selv lægger op til, at man skal skrive noget om, fordi det også
påvirker dem. De vil gerne vide, hvordan man vil gribe det an.

Linette: Har jeres forslag ændret sig over årene grundet erfaring fra andre kunder, I har vundet?

Revisor-C: Vi lærer hver gang, vi overtager en ny stor kunde, og vi afholder også evalueringsmøder med
kunderne, hvor de fortæller, hvad der er godt og skidt. Så det indbygger vi i transitionsplanen for de
kommende udbud, så det hele tiden forfines. Det handler jo for kunden om, at man kommer så let
igennem som muligt og bruger færrest mulige af deres ressourcer på det. En ting er, at det koster
noget for revisionshusene, men det koster jo også noget for kunderne. Men begge parter har
interesse i, at det går så hurtigt som muligt, så man kan komme i gang med det egentlige arbejde og
samarbejde. Kunderne har den samme interesse som revisor.

Linette: Hvad har I så oplevet, at kunderne har fremhævet som hhv. positive og negative ting?

Revisor-C: De fremhæver meget det med at have en klar plan for, hvad man vil gøre, at man holder planen og
løbende tager en status samt en afrapportering til sidst i forhold til de findings, man naturligt får i
processen. Så det er det, kunderne godt kan lide. Jeg har ikke rigtig oplevet, at de kritiserer noget,
og det er jo også fordi, man er blevet enige om en plan på forhånd, og at deres ønsker er blevet
indarbejdet på forhånd.

Linette: Er det primært kundens ansvar, at det forløber så let som muligt?

Revisor-C: Nej, det er et delt ansvar. Man har jo valgt den, man mener, er bedst til opgaven, så man har en fælles
interesse i, at køre det så godt som muligt. Og begge parter ønsker, at de vidensniveau man har om
hinanden, kommer op på et højt niveau, så revisor kan komme med input, der skaber værdi for
virksomheden. Og man har lige tilvalgt hinanden, så der er ikke noget negativt modsætningsforhold.
Jeg tror dog, at det kan overraske kunden, hvor meget tid de skal bruge på det, men det er jo en stor
opgave.

Linette: Hvor lang tid forventer I at beholde, de kunder I vinder? I forhold til at kunne dække de ressourcer
ind, det har krævet at vinde kunden?

Revisor-C: Desuagtet de nye regler, så tror jeg, at kunden vil køre udbud oftere i fremtiden. Ofte skriver de i
aftalen, at den gælder 3 år med mulighed for forlængelse, mens andre skriver 5 år med garanteret
udbud bagefter. Så jeg tror ikke, at man i dag kan forvente, at man vinder en kunde og så har man
den i 10 år. Og det er ud fra et procurement-drevet mindset i mange virksomheder, hvor der er faste
regler for, hvor tit man kører sine leverandører i udbud, så man sikrer sig den bedste pris og kvalitet.

Linette: Hvem har beslutningen om tilbuddets endelige form?

Revisor-C: Først og fremmest er det teamet, som laver tilbuddet, der er ansvarlig for det. Men der er også nogle
interne governance-processer, hvor det skal godkendes osv. Også en proces om, at nogle andre end
dem fra teamet kigger dokumenterne igennem, inden de sendes til kunden.

Sissel: Så det er ikke op til den enkelte partner på kunden?

Revisor-C: Nej, det er en fælles beslutning. Men det er selvfølgelig partneres opgave at lave oplægget og
argumentere for, hvordan prisfastsættelse og tilbud er skruet sammen, og så har vi en intern
drøftelse om det, inden det sendes ud.
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Linette: Hvordan tror du, at reglerne og de mange udbud i hhv. 2020 og 2023 vil påvirke markedet?

Revisor-C: Jamen selvfølgelig vil det påvirke markedet, fordi nogle roterer af, og andre roterer ind på nogle
sager, så der kommer en anden dynamik i markedet, med noget der skifter rundt. Vi ved i hvert fald,
men der skal afgive nogle kunder og hvem, som kan være heldige at vinde. Men alle har jo nogle, som
skal i udbud.

Linette: Tror du, at det vil medføre, at nogle af de mellemstore revisionshuse bevæger sig opad over tid?

Revisor-C: Nej, det tror jeg faktisk ikke.

Linette: Og hvad med prisen på revision, hvordan tror du, at den vil ændre sig?

Revisor-C: Jeg tror ikke, at det har så meget med tvungen rotation at gøre. Jeg tror mere, at NAS-reglerne og
fee-cap bidrager til, at den nedadgående trend på revisionshonoraret vil flade ud eller stige. Og
egentlig ud fra, at den volumen-rabat som revisionshusene giver, når man kan sælge flere ydelser til
samme kunde, den forsvinder. Det skulle jo tilsige, at man giver en lavere rabat, men nu må vi se,
hvordan det kommer til at gå. I teorien skulle det i hvert fald tilsige, at priserne kommer til at stige.
Og så er der digitalisering osv., på den anden side, som gør at man bliver mere effektiv.

Sissel: Hvis vi vender lidt tilbage til det med at skifte, hvor lang tid går der, før man har den rette forståelse
af forretningen?

Revisor-C: Det kommer meget an på, hvilken PIE-virksomhed man snakker om. Men for nogle af de små
selskaber er det relativt nemt, og det tager måske et års tid. Hvorimod en virksomhed som AP Møller
Mærsk, Ørsted eller Novo Nordisk går der nok lige to år inden man er helt inde i detaljen med, hvad
deres forretning går ud på.

Linette: Tror du, at kunden tænker samme tidshorisont?

Revisor-C: De tænker nok også, at det tager noget tid at komme ind i virksomheden, afhængig af dens
kompleksitet. De ved godt, at det ikke er nemt at komme ind i nogle af de komplekse virksomheder
og forstå det med det samme. Det tager tid, og det har kunderne også forståelse for. Der kommer
måske flere afklarende spørgsmål i starten.
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Bilag 27: Interview med Revisor-D

Linette: Helt overordnet kunne vi godt tænke os at høre, hvad er dit syn på tvunget firmarotation. Hvilke
fordele og ulemper ser du ved det?

Revisor-D: Det er sådan, noget der har modnet sig over tid. Til at starte med synes jeg, det var noget mærkeligt
noget, fordi vi har så mange foranstaltninger i firmaerne, der skal sikre uafhængighed. På PIE
virksomheder, som vi taler om, er der typisk to partnere - det er den ene dimension. Den anden
dimension er de her syv års partnerrotationsregler, som sådan set er der i forvejen. Og helt tilbage
da man indførte det, blev der lavet nogle analyser af, hvor mange direktører som sidder i syv år.
Det betyder også, revisor er nødt til at være uafhængig i sit virke, og det vil sige, hele rationalet for
rotationen er jeg sådan set uenig i. Når det så er sagt, reglerne er der for at være der, så kan man
se på fordele og ulemper. Ulemperne er at man kan miste noget historik, fordi man gør noget
løbende på kunderne, og man sørger for ikke at skifte hele teamet, og når man så skifter, så gør
man det henover en proces. Hvis vi tager de store selskaber, så gælder det samme i udlandet. Der
er meget viden der går tabt, i forhold til hvad er risici, og hvad er udfordringerne hos
virksomhederne. Hvis man skulle tage den positive side, så kan man sige, virksomheder får et nyt
view på deres situation, men det har de jo hele tiden kunne vælge, at de ville i udbud eller skifte en
partner. Det der er lidt modpol, til det første jeg sagde med, at der er viden der går tabt, det er at
vi har kunne se, hvor relativ hurtigt man kan komme up to speed, det taler for, at det ikke er en så
stor ulempe som først antaget, i forhold til risikoen for at der foregår noget, der utilsigtet eller
tilsigtet giver nogle forkerte regnskaber, det burde alt andet lige reducere den risiko. Jeg tror, der
er stor forskel på, hvis man tager hele PIE segmentet, så er der nogle stor selskaber, hvor
kompleksiteten er en anden, men dem er der måske fem - ti af i Danmark.

Linette: Hvad har det indtil nu givet anledning til herinde, for at kunne imødekomme de nye regler?

Revisor-D: Hvis man starter i de situationer, hvor man skal være ny revisor. Det har vi øvet os ret meget i, i og
med der skete det der, vi ikke skal snakke så meget om, men det gjorde jo, alle kunder var nye
kunder. Vi startede med 800 nye kunder, hvor vi ikke havde et stykke papir. Det gør, vi har kigget
på, hvordan er den bedste måde at komme ind som ny revisor. Hvordan gør vi det bedst, og kan
sige det med en hvis erfaringsbase.
Ellers ser vi på, hvordan forbereder man sig så på det, fordi regler er fortsat under indfasning. Det
gør vi ved at sørge for, at vi har de rigtig folk til, at der måtte komme et udbud. Vi prøver at være i
dialog med de virksomheder, hvor vi ved at i 20-21, der skal de have en ny revisor. Så har vi forsøgt
at have en dialog med det, og hvor tror vi, at vi har de bedste chancer, hvem kender hvem, og de
ting der nu kan ligge i sådan noget arbejde. Det gør, at dialogen omkring et revisorskifte er
anderledes nu, end den var for tre år siden. Fordi hvis folk er glad for deres revisor, så kræver det
en masse benarbejde at få en udbudssituation i gang. Hvor man kan sige, nu kommer der nogle,
der hvor eksisterende revisor har været i 20 år, det er der vi har størst chance. Det er ligegyldigt,
hvor meget de holder af dem, så skal de have en ny revisor, og så er det lidt mere lige spillebane.
Hvis du lavede en analyse over udbud før 2014, hvor stor tilbøjelighed var der så for, at kunderne
skiftede revisor. Det har skabt en anden dynamik i markedet hvert fald.

Linette: Nu når du siger, det er begrænset, hvad der har været af udbud tidligere. Føler man sig så rustet
til det, ved man hvordan man griber det an?

Revisor-D: Det vil jeg sige, vi ved i høj grad. Da vores firma blev etableret, det affødte en række udbud på det
daværende revisorfirmas kunder. Der var ISS, Arla, Egmont og Dansk bank, og der kom en stribe
af store udbud. Plus dem der efterfølgende kom, så har alle husene god træning i hvordan foregår
det.

Sissel: Har i som revisionshus, de ressourcer der skal til, til alle de mange udbud som kommer?

Revisor-D: Det synes vi, men det er klart, det er noget, vi løbende kigger ind i. Hvis vi snakker om, at vi skal
have 1,2,3 mere ansat i support, så kan det godt være, vi mander lidt op. Men det er ikke sådan vi
siger, det kan vi ikke. Det der er interessant, det er også alt det der sker udenom tilbudsdokumentet.
Der er stor forskel på, hvilke kriterier der bliver lagt op. De fleste har, hvem er I, hvordan vil I
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revidere os, hvilket team stiller I med, og hvordan ser I en transition. Der har vi f.eks. transition,
det har vi lavet nogle gange, så kan man relativt hurtigt modificere det, hvad er det for roller, vi
skal spille og hvem er vores firma. Tiden skal vi bruge på at finde ud af, hvordan vil vi revidere det
her firma. Så er det mere interaktionen, kemi og hvad synes de om den hold opstilling, der kommer.
Det er et vigtigt element.

Linette: Er det anderledes for de mindre PIE-selskaber?

Revisor-D: Nej jeg tror, det er det samme. Når der er stor forskel, så er det, du kan have en DONG, som har
offentlig udbudsmateriale, fordi de vil gøre det mest sammenligneligt, det har vi også ved DSB og
danske spil. Men også ved nogle af de store, har de lavet fuldstændig detaljeret en spiseseddel, og
der er man nødt til at starte mere forfra, da de beder om at vedlægge forsikringspolice, osv., det
tager meget tid.

Sissel: Hvordan i forhold til de udbud der kommer i 2021 og 2023, gør man sig nogle tanker omkring,
hvem man skal byde ind på, eller byder man bare ind på alt det, man bliver inviteret til?

Revisor-D: Nej der vil jeg sige, vi forsøger at lave en kvalificeret vægtning af, hvor har vi de bedste kort på
hånden. Det er en proces, jeg har haft to møder omkring det i dag. Jeg er ansvarlig for det arbejde,
der ligger omkring det, og det betyder, vi tager en masse møder. Tilbage til det jeg sagde i starten,
det marked har ændret sig. Jeg får ja tak til kaffe, når jeg skriver en mail på fire linjer. Det er jeg
ikke sikker på, ville være det samme for tre år siden. Vi har travlt, og vi er glade for vores revisor,
ring om et år. Det er mere for at sige, det arbejde vi er i gang med, vi er i dialogen med nogen, hvor
vi siger, der byder vi ikke. Men vi går jo på listefødder, for det må ikke hedde sig, at vi ikke byder,
fordi vi hellere vil lave konsulent opgaver, så er det nogle andre rationaler. Vi skal jo prøve at spille
der, hvor vi har størst chancer.

Linette: Det må også give en del overvejelser omkring begrænsningerne på NAS reglerne. Men det er måske
ikke et stort problem?

Revisor-D: Det er det ikke. Men der har jeg en klar holdning til, ligegyldigt hvor jeg sad. Det er kunderne der
skal bestemme, det må ikke hedde sig, vi byder ikke, fordi vi vil hellere lave konsulent arbejde. Jeg
har nogle udenlandske eksempler, hvor nogle af vores kollegaer er kommet til at sige det, og så
lukker de. Hvis man bliver budt ind, skal man som minimum tage en snak omkring, hvad er det,
kundens ønsker er. Vi har haft et eksempel, hvor en virksomhed udbød et stort revisionsprojekt og
et konsulentprojekt samtidig, og der sad vi og kiggede på hinanden i virksomheden, og blev enige
om, at vi var nødt til at gå all in på begge opgaver, for ellers ser selskabet det med det samme, det
her det er halvt færdigt, det er useriøst, og så får i ingen af tingene. Man kan sige, vi har mindre
problemstillinger end de andre revisionshuse, men det ændrer ikke på, hvis der er et selskab i
udbud, så er du nødt til at have dialogen med dem som minimum.

Linette: De tilbud I laver, hvordan forsøger I, at sikre, I tjener det ind over tid. Nu tænker jeg, i forhold til de
tilbud man laver, der er man godt klar over, at man ikke kan vinde dem alle sammen, og der må
være en forholdsvis stor omkostning i det?

Revisor-D: Det er meget meget rigtigt, og det er en stor udfordring for branchen, fordi omkostningerne i
forbindelse med et tilbud kan være meget betydelig. Der vil jeg sige, der har vi ikke haft den luksus.
Vi har skulle lave den prissætning, vi tror er konkurrencedygtig, og det samme har konkurrenterne.
Vi ligger typisk nogenlunde på niveau, og det er typisk lavere, end det har været før. Det er
vanskeligt, faktisk noget møg, det er det jo fordi, vi sidder og bruger hinandens tid på de tilbud.
Men det er bare spillepladen, indtil det stabiliserer sig, og hvornår den gør det, det ved jeg ikke,
men de meldinger vi hører, det har den gjort i England, og der er ikke fald på revisionshonorar.
Bestyrelsen er meget opmærksom på, de vil ikke kunne kritiseres for at have presset prisen. Vi har
hørt om eksempler, hvor audit committee drøfter revisionstilbud eksklusiv prisbilag, og forholder
sig til, hvad er perspektiver på det.  Så er det en sammenvejning, men de tager prisbilaget bagefter.
Det er interessant at følge, men i Danmark er vi ikke der endnu, om vi kommer derhen, ved jeg
heller ikke. På en eller anden måde er det klart, de her NAS regler gør, man skal gå ind i det med
åbne øjne. Det er et anderledes game nu. Ud fra det perspektiv, skal revisionshonoraret stå alene
og kunne bære den opgave. Så kan der være nogen hvor man siger, vi bliver mere effektive i år to
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og tre, og så kan vi få en bedre kalkule, men det skal være en kalkule, der giver mening ud fra en
forventet fem årig periode.

Linette: Man regner ikke med, at kunne holde dem i ti år?

Revisor-D: Vi regner ikke med, at kunne holde i 10 år, så langt er der ikke nogen, der kan disponere. Det kan
man gå og håbe og tro, men jeg tror fem år er lang tid. Der er ny ledelse, ny revisor, der er nyt af
alting.

Linette: Tror du de her rotationsregler, vil få prisen op? Eller tror du, det er andre værktøjer?

Revisor-D: Jeg tror ikke isoleret set, at det får priserne op. Der har været et nedadgående pres, om det
stabilisere sig, og om fem år ser anderledes ud, det ved jeg ikke. Men der skal være en runde nu,
og så kommer man formentlig ind i et ongoing flow, hvor vi ser nogle gå ud hvert femte, syvende
eller tiende år. Afhængig af, så er der en revisor der skal på pension, så er det måske nu, selskabet
skal tjekke det eller af andre årsager. Men jeg tror, det bliver et mere naturligt flow, da det er en
del af good governance, om man så er enig i det eller ej, det bliver bare sådan, så har bestyrelsen
lavet deres arbejde, og så kan de ikke udsættes for kritik.

Linette: De udbudsrunder du har deltaget i, er der nogle af de mindre revisionshuse med der, eller er det
kun BIG Four, som bliver inviteret?

Revisor-D: Ja -  jeg har ikke set det. Der kan være nogle af de offentlige, hvor jeg ikke ved det. Men jeg har
ikke kendskab til det, på nogle af de andre.

Linette: Tror du, det ville gøre noget andet, for branchen hvis der var flere med?

Revisor-D: Nej det tror jeg ikke. Selvom du tvinger dem med, så ville du bare spilde en masse ekstra kræfter.
Om der er seks der bruger tid på det, eller om der er to eller tre, det er jo dobbelt så meget, så det
vil jeg ikke tro. En stor del af de her selskaber, de operere internationalt, og der betyder det noget
for dem, hvad er det for et netværk, der stiller op. Ikke for at kritisere dem, der ikke er BIG Four,
men det er sådan nogle ting, der gør det. De har ikke nogen sammenlignelige kunder, de har ikke
et CV, hvor de kan komme og sige, vi er kommet på den, den og den.

Linette: Det er jo en af de ting, vi har kunne læse os til, var en af argumenterne for, at indføre de her regler.

Revisor-D: Det der var ment som en større uafhængighed og en større transparens, det kan ende med at være
et mere snævert valg for de virksomheder. I de tilfælde hvor der kun er to tilbage, det er jo en
anderledes situation, end at de selv vælger, hvem de vil have som revisor hvornår. Så ud fra et
virksomhedsperspektiv, der kan jeg godt se, den vender den vej. Jeg vil så hævde, der er en
læringskurve, på de andre rådgivere der skal være. Jeg har altid haft glæde af, at have en
skattepartner med på et revisionsteam, og de har så ydet noget andet rådgivning. Noget af det
rådgivning må de ikke længere yde, og det vil sige, der tager du en tredjeparts skattemand, der skal
forstå, hvad er det for en struktur. Derefter kan du have en anden, der skal lave due diligence, hvor
jeg normalt ved, hvad er det vi skal være opmærksom på, hvad er der af risiko. Så kan man sige,
der er frisk øjne på, det vender lidt den anden vej, men jeg synes også, der er nogle negative
elementer for virksomhederne, hvor de selv burde være i stand til at træffe, hvad er det for en grad
af uafhængighed, de har brug for.

Linette: Lige netop det med friske øjne, er det vi har hørt flest steder. De kan godt se en fordel i friske øjne,
men nogle gange kan det være lidt svært at finde ud af, hvad de mener med det, eller hvad de
tænker, det bidrager med. Hvad mener du, friske øjne kan bidrage med på en revision?

Revisor-D: Det er et godt spørgsmål, for man kender sjældent, hvad var der tidligere. Det kan godt være, hvis
man har et område, kvaliteten er ikke så god, der kommer et sæt kritiske øjne og siger, det der er
ikke det, vi har aftalt. Hvis man tog en rapportering fra revisor, og så at der stod otte år i træk, at
et område var blevet lidt bedre. Så må det enten have været meget sløjt til at starte med, eller også
må det være blevet helt fantastisk. Der kan det være, et frisk pust kan komme ind og sige: ”det der
er ikke hvor det skal være”. Vi har oplevet på dataanalyse, det kan give noget udover, og som
kunden ikke var opmærksom på.
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Linette: Man kan godt mærke, at kunderne synes, der kan være en forskel?

Revisor-D: Ja nogle gange kan man opleve det. Selvfølgelig kan de se, hvordan så protokollen ud tidligere.

Linette: Nu siger du det med dataanalyse, som er hot topic. Synes du, de her rotationsregler er med til at
give noget øget innovation i husene, eller er det noget, der eksisterer i forvejen?

Revisor-D: Jeg tror ikke, det eksisterer i forvejen, men jeg tror, det kommer uafhængigt af det andet. Jeg tror,
det er meget, hvordan udvikler revisionsværktøjerne sig og metodikkerne. Om der er en lille
accelererende effekt ved, at du skal øve dig, når du er i udbud. Vi sidder nogle gange og kigger lidt
ind i, nu havde vi den her præsentation med kundens data, hvordan er det egentlig, vi gør, på de
kunder vi har i forvejen, skal vi lige pumpe cyklen der. Der kan være et lille element, men jeg ser
det grundlæggende som en separat udvikling.

Sissel: Lidt tilbage til noget af det du sagde før med, at virksomhederne var mere tilbøjelige til at takke ja
til en kop kaffe, og at markedet har ændret sig. Tror du det kommer af rotationsreglerne?

Revisor-D: Ja det var specifikt møntet på, at når de ved de skal i udbud, så er de interesseret i at holde alle
muligheder åbne. Men det tror jeg bliver en mere ongoing dialog fremadrettet.

Linette: De her mange udbud som kommer, og som allerede er i gang. Stiller det nogle andre krav til
revisorerne som typer?

Revisor-D: Der vil jeg sige, det er det samme, som det hidtil har været, for hvad angår udbud. Men vigtigheden
i takt med at der kommer flere udbud, der vil jeg sige, det er en vigtigere egenskab at have, at man
er udadvendt i en eller anden udstrækning. Kan man præsentere noget, og hvordan formår man at
fremstå som et team. Det har vi oplevet gode eksempler på, men også en skatteperson der falder
lidt ud, så jo det spiller ind. Revisorer skal være mere udadvendte end før rotationen. Nu skal man
være mere opsøgende og dermed også udadvendt.

Linette: Gør i noget for at styrke det?

Revisor-D: Ja det vil jeg sige. Vi har også haft ekstern sparring. Vi er meget bevidste om at lave generalprøver
og at inddrage yngre teamFormandmer, så de prøver at komme med ud. Alt det er der meget
bevidsthed om.

Sissel: Tror du, man bliver grundigere i sin revision, fordi man ved kunden kan komme i udbud om nogle
år. Tror du det påvirker revisors arbejde?

Revisor-D: Nej. Det er drevet af de regulatoriske krav. Du er bare nødt til at være helt oppe ved nettet, fordi
de regulatoriske krav hele tiden bliver skærpet.

Linette: Tror du, man bliver dygtigere som revisor, ved at komme mere ud til forskellige selskaber?

Revisor-D: Nej for du har stadig været ude ved forskellige selskaber, du har bare ikke skulle vinde dem. Hvis
du tager en revisor, der har været revisor i ti år. De har samme udvikling og skift af kunder. Så det
tror jeg ikke har betydning.

Linette: Alt det vi har læst om overvejelserne inden regler blev indført, omkring at det blev
omkostningstungt for revisorerne men også for selskaberne. Hvordan ser du det, er det revisor der
bøvler mest med udbud, eller er det også en tung proces for selskaberne?

Revisor-D: Der tror jeg, der er forskel på kompleksiteten i selskaberne. Det byrder i begge lejre, men på det
jeg vil kalde en mellemstor virksomhed, der er det overkommeligt hos begge. Men hvis du har de
store virksomheder, der gerne vil sikre et godt og oplyst grundlag, så bruger de mange kræfter.
Det skal vi huske, de måske gør gange fire. Når vi gerne vil drikke kaffe med direktøren otte
måneder før, så vil de andre sikkert også gerne. Det er en lang proces, men jeg tror de er okay med
at gøre det. Jeg tror sådan set, de bekymringer de var reelle. Man kan godt gradbøje dem, og var
det så hårdt, som det blev slået op, og er det så slemt i virkeligheden. Men forholdet har været
meget reelt, og det er byrdefuldt.
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Linette: Når I vinder en ny kunde, hvilken tidshorisont arbejder man med, i forhold til man føler, man er
ordentligt inden i virksomheden?

Revisor-D: Det er du efter et år, når du skriver på regnskabet. Når det så er sagt, dem du har været revisor for
i fem år, dem kender du bedre. Du kan ikke revidere to tredjedele år et, men samtidig siger jeg, man
bliver klogere. Det tager da noget tid, og også at lære organisationen at kende. Men du ved nok
indenfor 12 måneder. Det betyder også, at der på de store selskaber, skal lægges en kæmpe indsats
fra hele teamet. De team der bliver stillet rundt omkring, de kan revidere alle sammen, og har
kompleksitet af forskellig grad.

Sissel: Ser man reglerne som en mulighed for at vinde markedsandele, eller ville man hellere have været
foruden reglerne?

Revisor-D: I den her situation, men vores unge alder som firma, er det en stor mulighed for os, og stort set
ikke nogen downside. Vi kan vokse ind i markedet. På den måde er det ikke negativt for os. Vi har
jo ikke nogle kunder, der skal rotere. Lige nu har vi ikke nogen, hvor der er tvungen rotation, hvor
vi kommer i spil, men så kan vi komme i spil, hvis de vil udbyde af andre grunde.

Linette: Tror du vi vil se generelt flere udbud?

Revisor-D: Det kan kun være en gisning, men det vil jeg tro. Jeg vil tror, det bliver fem-syv år. Men mere end
tre, jeg tror, det vil være fem år og op. Der er nogle betydningsfulde virksomheder, hvis de gerne
vil agere som PIE selskaberne, så går de ud nu, selvom det ikke er påkrævet. De har nogle
bestyrelsesFormandmer, der sidder i bestyrelsen for nogle børsnoterede selskaber også. Så gør de
det, for at kunne sige, de har forholdt sig kritisk til det i bestyrelsen.

Linette: Tror du, det er i forhold til uafhængighed, eller er det i forhold til at teste man får den rigtig pris?

Revisor-D: Det kan være begge dele. Personligt har jeg den opfattelse, hvis du har et godt forhold til din
revisor, så får du også en fair pris, det fungerer bare på den måde. Selvfølgelig er der nogen, der
laver et pristjek, men jeg tror ikke, det er den drivende faktor, det kan være medvirkende. Når man
har en procurement afdeling, og hver gang der skal købes noget, så skal der modtages tre tilbud,
så kan revisor ikke bare være i helle over i hjørnet. Jeg tror det er mere sådan nogle overvejelser.

Linette: Det er noget, der har udviklet sig.

Revisor-D: Ja det så man ikke for fem år siden, at procurement sad med til udbud. I sidste ende er det ledelsen,
der træffer beslutningen.

Linette: Det var det. Der er ikke flere spørgsmål fra vores side.


