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Executive summary 

The purpose of this master thesis has been to explore the possible use and 

consequences of implementing quantitative measures of audit quality, as pro-

posed by PCAOB in its Concept Release on Audit Quality Indicators. 

The analysis firstly explores how internationally recognized academics see re-

search in the quality of audit. This is then compared with the views presented 

in the Concept Release. Furthermore the views of key Danish stakeholders and 

users of Audit Quality Indicators are analyzed, with focus on the implications 

such indicators could have if implemented in Denmark. The main findings are: 

 The quality of an audit is unknown and non-observable, and there is no 
unified and agreed-upon definition of audit quality. Hence, we do not 
know for certain how to measure it. 

 Research in audit is in a deadlock. The lack of data to do research in the 
quality of audit is preventing researchers from lifting research to the next 
level. And we do not know for certain how to obtain the missing data. 

 There is an overweight amongst stakeholders who are positive on defin-
ing common metrics of audit quality. But the specific design and use of 
the metrics is far from agreed upon.  

The AQI Concept Release is first of all a presentation of 28 potential indicators 

of audit quality. On top of that the Concept Release is an invitation for com-

ments on its contents. When analyzing these comments it becomes obvious 

that the stakeholders of the proposed measures far from agree on how such 

quantitative metrics should be designed and used. Especially the question on 

whether they should be made publically available has generated many com-

ments with different opinions.  

The suggested metrics are not going to be perfect, and there will be situations 

where they are more misleading than guiding. But the deadlock that interna-

tional research is presently in, and the lack of information available to audit 

committees is to the extent of this analysis not going to be resolved better in 

any other way. The analysis in this thesis has shown no alternative with equally 

promising possibilities, and status quo seems as an even worse option. 
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Audit Quality Indicators 

1. Introduktion 

I det meste af verden har tiden efter finanskrisen været præget af hektisk 

aktivitet i de lovgivende og reguleringsfremmende institutioner, og specielt har 

der været fokus på revisors virke og kvaliteten i revision. Der er sket en kraftig 

intensivering af de krav, der stilles til kvaliteten i revision, herunder især til de 

krav der er til revisors uafhængighed. I  de senere år har vi i EU set indførelse af 

tvungen firmarotation og regulering af såkaldte ikke-revisions ydelser. Hertil 

kommer en række nye tiltag, der skal sikre højere branchekendskab for 

specifikke brancher, eksempelvis krav om certificering for revisorer af 

finansielle institutioner. Grundlæggende for disse tiltag er et generelt ønske om 

at skabe fastlagte rammer for udførelse af revision for på den måde at undgå 

gentagelser af nogle af de største skandaler, som verden har set siden 

finanskrisens indtog i 2008. Dette må ses en generel mistillid fra lovgivers side 

til den uafhængighed og kvalitet, som præger revisionshvervet. 

En af de nyere trends på revisionsområdet er et amerikansk tiltag, der har til 

formål at konstruere et sæt af kvantificerbare målinger af kvaliteten i revision. 

Arbejdet med at udforme sådanne målinger går under betegnelsen Audit 

Quality Indicators og forestås af det amerikanske revisortilsyn PCAOB. Arbejdet 

har stået på siden 2008 og er pr. 30 juni 2015 mundet ud i en såkaldt Concept 

Release (PCAOB 2015) indeholdende 28 konkrete målinger, der påtænkes 

indført på det amerikanske marked. Concept Releasen er den foreløbige 

kulmination på næsten tre års arbejde i PCAOB på at udforme kvantitative 

indikatorer, der kan beskrive kvaliteten i revision. Greg Jonas, PCAOB director 

of research and analysis, er leder af AQI projektet. Han introducerer dette 

arbejde med at beskrive revision som et isbjerg. Revisionsudvalg og investorer 

kan kun se toppen af isbjerget, og AQI’erne skal tjene til at synliggøre den store 

masse af isbjerget, som ligger under vandoverfladen. Det er et yderst 

interessant synspunkt, men sandheden heri bør naturligvis gøres til genstand 
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for grundige undersøgelser. Kan det virkelig passe, at vi i alle disse år har 

befundet os i et regime, hvor mange af de generelle karakteristika af den 

udførte revision ikke har været synlige for brugere af revisionen? Og er det 

muligt, som PCAOB foreslår det, at opstille mål, der kan beskrive det vi hidtil 

ikke har kunnet se? 

1.1. Problemformuleringen 

Indførelsen af sådanne Audit Quality Indicators kan have en lang række 

konsekvenser. Det er ikke uden omkostninger at foretage målingerne, og det 

oplagte spørgsmål må derfor være, om disse omkostninger kan opvejes af 

andre positive konsekvenser. Men derudover må man også spørge sig selv, om 

det amerikanske revisortilsyn er ude på en ”mission imposible”. Er revision 

noget man kan tage og føle på? Er revisionsydelsen et gode, som lader sig måle 

eller sætte på formel? Det interessante må derfor være, om der findes 

karakteristika, der går igen i ”gode” revisioner, ligesom der måske er 

kendetegn, der beskriver en revision af lav kvalitet. Og ikke mindst om disse 

karakteristika er nogle, der er mulige at måle? 

Det fører frem til følgende problemformulering: 

 

 

1.2. Metode og afgrænsning 

Specialets undersøgelse af  de Audit Quality Indicators, som PCAOB har 

foreslået i sin Concept Release og de forventede konsekvenser af en sådan har 

to indfaldsvinkler. Dels et litteraturstudie med gennemgang af akademiske 

definitioner på kvalitet i revision sammenholdt med de målinger, som er 
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foreslået af PCAOB. Dels en analyse af relevante interessenters reaktioner og 

holdninger til forslaget. 

Litteraturanalysen tager udgangspunkt i sekundære kilder og i Concept 

Releasen.  

Empirien, der ligger til grund for litteraturanalysen, er: 

 En præsentation af, hvad der i international forskning forstås ved kvalitet 
i revision, og hvilke elementer der har en indvirkning herpå. 

 En præsentation af Concept Releasens formål og indhold, herunder en 
præsentation af de foreslåede AQI’er. 

Analysen af relevante interessenters reaktioner og holdninger til forslaget er 

fokuseret på at afdække den forventelige reaktion, som interessenter vil have 

på en indførelse af AQI målinger som foreslået af PCAOB, altså en 

implementeringsanalyse af subjektive holdninger til et hypotetisk fremtidigt 

scenarie. En sådan analyse må i sin natur være præget af store usikkerheder, og 

for at minimere disse usikkerheder er analysen udarbejdet efter to metoder, 

der er designet til at supplere hinanden.  

Den første metode er anvendt i arbejdet med de høringssvar, som er 

fremkommet som en del af PCAOBs proces. I analysen anvendes 

høringssvarene som sekundære kilder, og de har den fordel, at de 

repræsenterer et meget bredt udsnit af interessent-grupperne, og indenfor 

hver interessent-gruppe findes et relativt bredt udsnit af forskellige 

interessenter. En mulig ulempe ved disse kilder er, at de kan være polerede  og 

prægede af politiske agendaer, da de enkelte interessenterne må formodes at 

varetage egne interesser i formuleringen af høringssvar.  

Den anden metode er designet for at supplere ovenstående brede analyse 

baseret på sekundære kilder. En række interviews med centralt placerede 

danske interessenter anvendes som primære kilder med det formål at forøge 

dybde i analysen. En dybde som det ikke er mulig at få i høringssvarene. Denne 

del af analysen er afgrænset til det danske marked, fordi der her var mulighed 

for at indhente holdninger fra meget centralt placerede personer. De 

interviewede personer er udvalgt med omhu ud fra to primære kriterier:  
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1. Personerne repræsenterer væsentlige organisationer eller 
interessentgrupper. 

 Væsentligheden er her defineret ud fra de interessentgrupper 
PCAOB har defineret i Concept Releasen, se figur 4.2 i afsnit 4.1.2 

2. Personerne har en fremtrædende og relevant position i deres respektive 
organisation eller gruppe. 

 Udvælgelsen har her lagt vægt på, at personerne sidder med 
ansvar for det område, hvorunder AQI’er forventeligt vil komme til 
at ligge. 

En generel udfordring i denne analyse er, at den er kvalitativ og udføres i det 

socialvidenskabelige område. Analysen må nødvendigvis i vid udstrækning 

baseres på interessenters subjektive holdninger. Det betyder, at der ikke altid 

er entydige konklusioner på ethvert spørgsmål, da interessenter svarer med 

udgangspunkt i holdninger, som kan indeholde både personlige agendaer og 

bias i den ene eller den anden retning. Denne udfordring er søgt imødegået 

dels ved inddragelse af både primære og sekundære kilder, dels ved analyse i 

tilgængeligt materiale og analyse i tilgængelige holdninger. Derved er 

konklusionen funderet i en kvalitativt velunderbygget empiri. 
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2. Hvad er kvalitet i revision 

Der er blandt internationale forskere ikke fundet en universelt anerkendt 
definition på, hvad der er kvalitet i revision, og der er stor enighed om, at det er 
meget vanskeligt at definere høj kvalitet i revision på en entydig og simpel 
måde. En af de mest citerede definitioner er (DeAngelo 1981), der beskriver 
kvalitet i revision som: ”the market-assessed joint probability that a given audi-
tor will both (a) discover a breach in the client's accounting system, and (b) re-
port the breach.”. Denne definition omtales i  (Francis 2011), der påpeger, at til 
trods for at definitionen er intuitiv, så er den ikke uden mangler. Definitionen 
mangler først og fremmest at tage højde for de faktorer, der påvirker revisors 
evne til at opdage fejl. For det andet påpeger artiklen det problematiske i, at 
definitionen indeholder en implicit beskyldning om besvigelser, da det i anden 
del af definitionen hævdes, at revisor bevidst kan undlade at rapportere fejl.  

Også (Knechel, Krishnan et al. 2013) påpeger i en gennemgang af definitionen, 
en række mangler og begrænsninger. Eksempelvis peger de på, at definitionen 
ikke er afstemt med den risikomodel, som revisor arbejder ud fra, ligesom det 
er et problem, at definitionen udelukkende baseres på markedsdeltagernes 
opfattelse af kvaliteten i revision. Der er ikke taget højde for, at 
markedsdeltagernes opfattelser kan være forkerte eller biased. Ikke desto 
mindre konkluderer begge artikler, at de synspunkter, der findes i definitionen 
er vigtige i forståelsen af kvaliteten af revision. 

Det er intuitivt let at komme i tanke om tilfælde, hvor der ikke er høj kvalitet i 

revision. Herunder kan nævnes eksempler, hvor revisor af forskellige årsager 

ikke er uafhængig, eller hvor en uafhængig revisor fejlagtigt udsteder en blank 

påtegning på et regnskab, og hvor fejlen består i, at revisor ikke har indsamlet 

tilstrækkeligt revisionsbevis eller udført tilstrækkelige revisionshandlinger til at 

opdage fejlene. Vi er ikke i tvivl om, at her er tale om lav kvalitet i revisionen, 

men det rejser spørgsmålet, hvad er så høj kvalitet? Kvalitet er er et særdeles 

komplekst og værdiladet begreb, hvilket den internationale forskning om 

emnet er et tydeligt bevis på. 

Der er igennem årene publiceret mange forskningsartikler om kvaliteten i 

revision, og det vil indenfor rammerne af dette kapitel ikke være muligt at lave 

en fuldstændig gennemgang af al relevant forskning. Jeg har derfor taget 

udgangspunkt i to publicerede forskningsartikler, der, på baggrund af 
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gennemgang af relevant forskning, opsætter generelle frameworks, der 

beskriver kvaliteten i revision. Som kapitlet vil vise, er der, på trods af den 

omfattende mængde af forskning, der allerede er udført, enighed i akademiske 

kredse om, at der endnu er lang vej på mange områder, inden vi har et 

overordnet billede af, hvad kvalitet i revision er sammensat af. Herudover vil 

jeg inddrage en publikation fra International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB 2014), samt én fra det engelske revisortilsyn, Financial Reporting 

Council  (FRC 2015), som opsætter hvert deres framework til beskrivelse af 

kvalitet i revision. Disse to er medtaget, fordi de er udtryk for, hvordan en 

international standardsætter og en fremtrædende europæisk myndighed 

anbefaler, at man skal se på kvaliteten i revision, og fordi netop disse 

interessenter er udpeget af PCAOB som væsentlige aftagere af AQI’er..  

Dette kapitel skal således danne det forståelsesmæssige grundlag for 

analyserne i denne afhandling. Udgangspunktet for en analyse AQI’erne, som 

foreslået af PCAOB, er en viden om, hvad der er kvalitet i revision. Først da kan 

vi begynde at forstå, om AQI’ernes målepunkter også rent faktisk måler på 

områder, der er relevante at måle på, dvs. om målingerne måler kvaliteten i 

revision. 

2.1. Kvalitet i revision i international forskning 

2.1.1. (Francis 2011) 

Den første af de to publicerede forskningsartikler, (Francis 2011) opsætter et 

framework for, hvad kvalitet i revision er. Artiklen er skrevet af den anerkendte 

og bredt citerede professor Jere R. Francis fra University of Missouri-Columbia 

og bærer titlen: ”A Framework for Understanding and Researching Audit 

Quality”. I introduktionen skriver forfatteren frit oversat, at artiklens formål er 

at hjælpe akademikere, professionelle revisorer, regulatorer og myndigheder til 

bedre at forstå de mange faktorer, der driver kvalitet i revision. Den metode 

forfatteren har valgt at opstille sit framework på er at inddele det i niveauer, 

hvor hvert niveau repræsenterer en del af det, der samlet set udgør kvalitet i 

revision.  
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Det første niveau består af to input til revisionsprocessen, nemlig revisionstests 

og revisionsteamet. Herefter kommer et niveau, der betegner selve 

revisionsprocessen. Det er her, der træffes beslutninger og foretages 

vurderinger af revisionsteamet i forhold til de resultater og det revisionsbevis, 

der er kommet ud af revisionstests. Dernæst kommer et niveau, der beskriver 

den revisionsvirksomhed, hvori revisionen finder sted. Dette niveau dækker 

revisionsvirksomhedens evne til at ansætte, uddanne, motivere og afskedige 

personale samt virksomhedens rammer for at udføre revisionstests og 

udarbejde revisionsrapporter. Revisionsvirksomhederne udgør tilsammen det 

næste niveau, som repræsenterer den industri og den markedsplads, hvor 

virksomheden agerer, herunder hvilken effekt virksomhedskoncentrationen 

har. Derudover er revisionskvalitet påvirket af det institutionelle regime, hvori 

revisionen finder sted, og dette udgør det næste niveau. Her findes 

påvirkninger fra både myndigheder og regulatorer og det brede lovgivende 

apparat. Til sidst findes et niveau, der beskriver de økonomiske konsekvenser, 

der er et resultat af revisionsrapportering. Det samlede framework er gengivet i 

bilag 1, og jeg vil i det følgende gennemgå hvert af niveauerne. 

Audit Inputs 

Audit tests 

Det er intuitivt og åbenlyst korrekt, at hvis kvaliteten af tests er lav, så er det 

svært at få en høj kvalitet i revisionen generelt. Men på trods af den 

grundlæggende vigtighed af revisionsbeviser opnået ved tests, ved vi ifølge 

forfatteren meget lidt om revisionsbevisers betydning. Der er specifikt to ting, 

vi bør vide mere om, og det er reliabiliteten og relevansen af revisionsbeviset. 

Reliabiliteten skal forstås som den iboende sandhed af beviset, og relevansen 

refererer til, hvilken sammenhæng et revisionsbevis har forhold til revisionens 

ultimative mål, nemlig at undersøge om et regnskab er aflagt i 

overensstemmelse med relevante standarder. Forfatteren peger også på, at 

sammenhængen mellem interne kontrolsystemer og rigtigheden af finansiel 

rapportering er endnu et vigtigt og ”under-researched” område. 

Desuden er der ikke mange obligatoriske testprocedurer i revisions-

standarderne. En konsekvens heraf er, at revisionstests henover tid har 
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udviklet sig på ad hoc basis. Der ligger ingen systematisk forskning eller 

validering til grund for disse tests, og testprocedurer må derfor beskrives som 

best practices. Derfor konkluderer forfatteren, at det meste af det arbejde, 

revisorer foretager sig i dag, ikke er videnskabeligt baseret. 

Engagement team personnel 

Revision udført af kompetente personer er af relativt højere kvalitet, end hvis 

de er udført af mindre kompetente personer. Med denne sætning indleder 

forfatteren en forklaring om, at det nok er rimeligt at antage, at revisorer er 

kompetente gennem uddannelse og erfaring. Der er dog foretaget 

overraskende lidt forskning indenfor området, hvilket betyder, at det er meget 

svært at trække præcise konklusioner om betydningen af den enkelte revisors 

kompetence, ligesom det er svært at sige noget om de personer, der udfører 

revision. En af årsagerne til, at dette er væsentligt, er ifølge forfatteren, at vi fra 

social-psykologisk forskning har en viden om, at personers demografiske, 

psykologiske og kognitive karakteristika har stor indflydelse på, hvordan vi er i 

stand til at træffe beslutninger. 

Såkaldt judgment-decision-making forskning kan udføres med fokus på 

revisorers evne til at foretage vurderinger og træffe beslutninger med hensyn 

til planlægning, vurdering af revisionsbevis og udførelse af revisions-

rapportering. Herudover er den individuelle kapacitet for professionel skepsis 

et væsentligt element, der i vid udstrækning mangler belysning. Konklusion må 

være, at den individuelle revisors kompetencer med stor sandsynlighed er 

væsentlige, men at vi ved meget lidt om, hvor væsentligt det er i forhold til alle 

de andre faktorer, der har en indvirkning på revisionskvalitet. 

Audit Processes 

Implementation of audit tests by engagement team personnel 

Dette niveau beskriver hvilke testprocedurer, der er implementeret af de 

enkelte teams. Det er nærmere bestemt de beslutnings- og vurderings-

processer, der anvendes i forhold til at planlægge, indsamle og fortolke 

revisionsbevis med det formål at leve op til de krav, der findes i 

revisionsstandarder. Artiklen nævner en lang række studier, der har haft netop 

dette fokus, hvorfor det må konkluderes, at dette rent faktisk er væsentligt for 
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kvaliteten i revision, samt at den internationale forskning har givet gode svar 

på, hvordan procedurerne påvirker kvaliteten i revision. 

Accounting Firms 

Engagement teams work in accounting firms 

En afgørende forudsætning for forståelse af kvalitet i revision er at forstå 

revisionsvirksomhedernes betydning. Et af de områder, der har været forsket 

mest i, er brancheerfaring, dvs. hvilken betydning det har, om et revisionsfirma 

har stor eller lille erfaring indenfor en specifik industri eller branche. Tidlige 

studier viser, at der er en positiv sammenhæng mellem revisionskvalitet og 

brancheerfaring, men et nyere studie (Francis, Yu 2009) viser ifølge forfatteren, 

at størrelsen på det enkelte revisionskontor er en mere væsentlig faktor for 

revisionskvalitet end erfaring. Studiet påviser, at der er sammenhæng mellem 

kontorers størrelse og deres in-house ekspertise, således at større kontorer har 

bedre kapacitet til at levere høj kvalitet. Forskning i sammenhængen mellem 

revisionsvirksomheden og revisionskvalitet er dog ifølge forfatteren meget 

begrænset, grundet manglende tilgængelighed af data om revisionsvirksom-

hedernes karakteristika.  

Et eksempel på et område, der kunne have betydning, er hvorvidt 

virksomhedens ledelseskontrolsystemer og risk management-procedurer er 

centraliseret eller decentraliseret. Her nævnes Arthur Andersens 

decentraliserede kontrolsystemer, og det spekuleres i, om de lokale partneres 

autonomi har været medvirkende årsag til problemer i Enron-revisionen. 

Forfatteren nævner endvidere sammenhængen mellem den enkelte 

revisionsvirksomheds partnerkompensationsprogrammer og revisionskvalitet. 

Også her er den generelle viden ifølge forfatteren begrænset. Forfatteren 

konkluderer, at evnen til at komme dybere i forståelsen af revisions-

virksomhedernes betydning kræver, at en større mængde data bliver 

tilgængelig på området. Bl.a. nævnes mulighederne for, at revisions-

virksomhederne frivilligt kan offentliggøre data, eller at en offentliggørelse kan 

kræves af lovgivning eller tilsynsmyndigheder. I forbindelse hermed nævnes 
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United States Department of the Treasurys Final Report of the Advisory Com-

mittee on the Auditing Profession1, der omhandler sådanne tiltag. Dog peger 

forfatteren på den faldgrube, at regulatorer alt for ofte glemmer at undersøge 

eksisterende litteratur, inden det besluttes at forfølge nye idéer. Forfatterens 

konklusion er, at der tilsyneladende ligger et stort potentiale i, at regulatorer 

og revisionsvirksomheder, i et samarbejde med akademikere indenfor revision, 

kunne evaluere, hvilke målinger der kunne være mest relevante.  

Accounting firms hire, train, and compensate auditors, and develop audit 

guidance (testing procedures) 

Audit reports are issued in name of accounting firms 

En af de meget væsentlige forklaringer på, at revisionsvirksomheden er så 

vigtig at forstå i forhold til revisionskvalitet, er, at det er virksomhederne, der 

skaber rammerne for, hvordan arbejdet kan udføres. Revisionsvirksomheden 

står for ansættelse, uddannelse og motivation af revisorerne. Det er desuden 

virksomhederne, der udarbejder de revisionsprogrammer og testprocedurer, 

som skal guide bevisindsamlingen. 

Forfatteren stiller på dette niveau spørgsmålet, hvilken betydning har det for 

kvaliteten i revision, at revisionsvirksomheden har et navn, i hvilket den 

udsteder revisionsrapporter og underskriver årsrapporter. Årsrapporten er, 

sammen med revisionsrapporten, det der kan betragtes som det faktiske 

resultat af en given revision. 

Audit Industry and Audit Markets 

Accounting firms constitute an industry 

Industry structure affects markets and economic behavior 

Revisionsvirksomhederne udgør en industri, om end der er lavet relativt lidt 

forskning i denne industris betydning for kvaliteten i revision. Med denne 

påstand indleder forfatteren et afsnit, hvori han fremhæver vigtigheden af at 

                                                
1
 I denne rapport blev grundstenene for PCAOBs Audit Quality Indicator projekt lagt. For en nærmere 

gennemgang se afsnit 3.1.1 
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forstå markedet for revision, og han understreger, at vi er langt fra at have 

denne forståelse. En række studier med forskellige indfaldsvinkler til emnet 

nævnes. Et eksempel er (Banker, Chang et al. 2003), der påviser, at economics 

of scale delvist kan forklare den store koncentration, der er på 

revisionsmarkedet. 

Endvidere viser (Francis, Michas et al. 2011) og (Kallapur, Sankaraguruswamy et 

al. 2010) samlet set, at Big 4 revisionskvalitet er højere, når Big 4 som en 

gruppe har en mere dominerende markedsposition i forhold til ikke-Big 4 

virksomheder. Koncentration indenfor Big 4 har dog i sig selv den modsatte 

effekt, dvs. hvis der er en ulige markedsandel mellem Big 4 selskaber, så falder 

kvaliteten samlet set. Konklusionen er, at vi kun lige er begyndt at skrabe i 

overfladen i  forståelsen af, hvordan dette område påvirker kvaliteten i 

revision. 

Institutions 

Institutions affect auditing and incentives for quality, e.g., State Boards of 

Acountancy, the AICPA, FASB, SEC, and PCAOB, as well as the broader legal 

system 

Det institutionelle niveau dækker først og fremmest over det lovgivende 

system i et land. Det vil altså sige, at niveauet indeholder de organer, der 

bestemmer de juridiske rammer indenfor hvilke en revisionsvirksomhed kan 

agere. Endvidere indeholdes det brede sæt af institutioner, der regulerer 

revision og regnskab, og derved skaber incitamenter for både individer og 

revisionsvirksomheder. Slutteligt ligger i dette niveau, de mekanismer, der 

udgør ledelse og oversigt over virksomheder, hvilket i denne sammenhæng 

primært er bestyrelser og revisionsudvalg. Indenfor sidstnævnte område findes 

forskning, der undersøger sammenhængen mellem kvalitet i revision og 

revisions- og regnskabsekspertise i bestyrelserne. Som eksempler fremhæves 

(Hoitash, Hoitash 2009) og (Hoitash, Hoitash et al. 2009), der hver især generelt 

understøtter idéen om, at virksomheder med god governance og stærkere 

bestyrelser (bestyrelser med medlemmer, der enten er mere uafhængige, eller 

med medlemmer, der har revisions eller finansiel ekspertise) også vælger 

revisorer af højere kvalitet. Samtidig er der i disse virksomheder også mindre 
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tilbøjelige til at afskedige en revisor efter et going concern forbehold. Det er 

dog stadig uklart, om god governance medfører, at man vælger en god revisor, 

eller om det blot er tilfældet, at ”gode virksomheder” med større 

sandsynlighed både vil have en god corporate governance og vælge gode 

revisorer. 

Også på dette niveau fremhæves, at den internationale forskning blot har 

kradset i overfladen af en forståelse for institutioners betydning, og at en sådan 

forståelse er meget vigtig for fremtidig forskning i kvalitet i revision. Som 

eksempler herpå stiller forfatteren to spørgsmål: hvilke institutioner er de 

drivende i forhold til kvalitet i revision, og i hvilken udstrækning betyder 

revisionsstandarder noget for kvaliteten i revision sammenholdt med 

myndighedernes regler og overvågning? 

Economic Consequences of Audit Outcomes 

Audit outcomes affect clients and users of audited accounting information 

Det sidste niveau, der ifølge forfatteren er vigtigt i vurderingen af kvaliteten i 

revision, er de økonomiske konsekvenser, der er et resultat af den information, 

som revisionen tilvejebringer. En række artikler med undersøgelser af hvilken 

indflydelse revisionsinformationerne har på aktiekurser, eller på 

omkostningerne til egen- og fremmedkapital nævnes. Ifølge forfatteren er 

dette niveau vigtigt af to årsager. For det første fordi det demonstrerer, at 

revisionen er værdifuld og har væsentlige økonomiske konsekvenser. For det 

andet fordi denne type forskning beviser, at forskelle i kvalitet af revision har 

forskellige materielle økonomiske konsekvenser. Her fremhæves en række 

artikler, der viser, at aktie- og kapitalmarkederne opfatter revisionen til at have 

en højere kvalitet, hvis den er udført af en større revisionsvirksomhed, eller af 

en revisionsvirksomhed med en høj industri/brancheerfaring. Men også 

indenfor dette niveau konkluderer forfatteren, at vi blot har kradset i 

overfladen i forhold til at forstå de økonomiske konsekvenser af revisionen og 

ikke mindst de økonomiske konsekvenser af, at revision udføres med forskellig 

kvalitet. 

Forfatterens konkluderende afsnit har overskriften ”WHY AREN’T WE MAKING 

MORE PROGRESS?”, og det fremstår meget rammende for den generelle 



 

Side 16 af 133 

 

holdning, forfatteren har til tingenes tilstand. Givet den potentielle relevans og 

vigtighed af forskning i kvalitet og revision, så spørger forfatteren, hvorfor 

forskningen tilsyneladende ikke har større indflydelse på regulatorer og 

udøvere/revisorer. På dette spørgsmål svarer forfatteren selv med de tre 

følgende årsagsforklaringer: 

 Udøvere og regulatorer har traditionele set ikke baseret deres arbejde på 
forskningsresultater, og der er derfor ikke den store efterspørgsel efter 
forskning  

 Selvom der skulle være en efterspørgsel, så er den eksisterende 
forskning ikke anset som brugbar eller relevant 

 Forskning bliver ikke efterspurgt, fordi det er en trussel mod den 
autoritet regulatorer og udøvere har i dag 

Det første punkt viser stor kontrast til eksempelvis medico eller det juridiske 

område, hvor forskning ofte anvendes som grundlag for lovgivning eller retslige 

afgørelser. En konsekvens heraf er, at der indenfor revision ikke lægges 

synderligt meget vægt på eksisterende forskning, hverken hos regulatorer eller 

de revisionsvirksomheder, der tilrettelægger processerne.  

Det andet punkt er delvist forklaret i den type forskning, der foretages, og især 

de kriterier, der anvendes, når der skal udvælges forskningsemner. Det er 

nemlig ifølge forfatteren sådan, at der er en tendens til, at der forskes i de 

områder, hvor data er tilstrækkeligt tilgængelige til, at der kan laves meget 

grundige studier. Derved er der områder, som har en iboende stor 

væsentlighed, som ikke bliver forsket i, da datatilgængeligheden ikke bliver 

vurderet som værende tilstrækkelig til et forskningsprojekt. Denne tankegang 

har sit udgangspunkt i den såkaldte q-r teori, der er en generel teori 

omhandlende udviklingen i den samfundsvidenskabelige forskning. Teorien er 

udviklet i (Ellison 2002) og beskriver de to dimensioner, der adskiller 

forskningsprojekter for så vidt angår kvaliteten af selve forskningen. Den første 

dimension, q, er den klarhed og væsentlighed, der er i indholdet. Indholdet 

defineres som det der reflekterer selve forskningsemnets hovedidéer. Den 

anden dimension, r, forholder sig til, hvor godt projektet er udført i forhold til 

anerkendte metoder og standarder indenfor forskning, det Ellison betegner 

”craftmanship, thoroughness and polish.” Ifølge (Ellison 2002) er der en klar 
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tendens til, at r-dimensionen fylder mere og mere i forhold til q, hvilket må 

være ensbetydende med, at form får en voksende betydning i forhold til 

indhold. 

Det tredje punkt kommer til udtryk, når der reguleres på områder, hvor der 

ikke er klare beviser for, at reguleringen vil have de ønskede konsekvenser. 

Ifølge forfatteren sker det rutinemæssigt, at der bliver vedtaget regulering, 

hvor konsekvenserne af den vedtagne regulering ikke er tilstrækkeligt belyst til 

at kunne give en sikker konklusion af hvad konsekvenserne af reguleringen vil 

blive. 

Artiklens afsluttende konklusion er et forslag om, at for at opnå højere kvalitet i 

revision, så skal der være større åbenhed fra revisorer og regulatorer. Disse skal 

indgå i et samarbejde med akademikere om et fælles mål om at opnå større 

forståelse for de mange facetter, der udgør kvaliteten i revision. Forfatteren 

mener, at der er en grænse for, hvor langt forskningen kan nå under de 

nuværende forhold. For at komme afgørende videre kræves et samarbejde 

mellem revisorer, regulatorer og akademikere, og ideelt skal det inkludere 

privat data fra revisionsvirksomheder og regulatorer. I denne sammenhæng 

kan det bemærkes, at forfatteren ikke stiller noget forslag til, hvordan de 

akademiske kredse, herunder forfatteren selv, kan bidrage til, at dette 

samarbejde kommer i stand og bliver frugtbart. 

2.1.2. (Knechel, Krishnan et al. 2013) 

De allerførste sætninger i (Knechel, Krishnan et al. 2013) er meget interessante 

for analysen i denne afhandling, og citeres derfor i sin helhed: 

“Audit quality is much debated but little understood. Despite more than two 

decades of research, there remains little consensus about how to define, let 

alone measure, audit quality.” 

Det overordnede formål med artiklen er at lave et omfattende review af 

forskningen i kvalitet i revision, og i introduktionen fremhæves netop PCAOB 

som en institution, der kunne gøre anvendelse af artiklen. Det påpeges 

desuden i indledningen, at en væsentlig udfordring forbundet med at definere 

kvaliteten i revision er, at de elementer, der forekommer vigtige for 
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definitionen, afhænger af, hvem der adspørges. Brugeren af årsrapporten 

mener nok, at kvaliteten er høj, hvis der ikke er væsentlige fejl i rapporten. 

Revisoren er måske tilfreds, hvis blot han eller hun har levet op til de krav, der 

stilles af dennes virksomhed. Virksomheden mener muligvis, at kvaliteten er 

tilstrækkelig, hvis den kan forsvares overfor et tilsyn eller i en retssag. 

Regulatorer kan se en høj kvalitet, hvis alle relevante standarder og regler er 

overholdt, og samfundet som helhed mener kvaliteten er tilstrækkelig, hvis den 

medvirker til, at økonomiske vanskeligheder for den reviderede virksomhed 

eller markedet undgås. Alle disse eksempler skal ifølge artiklen tjene til at 

understrege, at forskellige interessenters indgangsvinkler kræver forskellige 

målinger. 

Artiklens formål ligger således meget tæt op af (Francis 2011) og er også efter 

eget udsagn en udvidelse heraf. Udvidelserne består blandt andet i, at der er 

foretaget en omfattende litteraturanalyse, hvor alle typer forskningsartikler er 

medtaget fra hele verden og ikke blot nordamerikanske archival studies, som 

tilfældet er i (Francis 2011).  

(Knechel, Krishnan et al. 2013) fremhæver som nævnt, at de elementer, der er 

vigtige for at forstå kvalitet i revision, er forskellige afhængigt af, hvem man 

spørger. Med det in mente beskriver artiklen nogle af de generelle 

karakteristika, der er væsentlige for at forstå kvaliteten i revision, og disse 

karakteristika bruges som udgangspunkt for at  lave et balanced scorecard. 

Selvom der er væsentlige forskelle bemærkes det i artiklen, at kategorierne 

”Input”, ”Process” og ”Outcome” læner sig op af de tre første niveauer i 

frameworket fra (Francis 2011), samt at scorecardets ”Context”-kategori 

opsamler de sidste niveauer fra (Francis 2011). 

Dette scorecard er gengivet herunder i Figur 2.1 og indeholder de forskellige 

indikatorer, der ifølge artiklen beskriver kvalitet i revision. 
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Figur 2.1 

 

Da der er de store ligheder mellem de to artiklers metode til at angribe 

problemstillingen, vil jeg ikke lave en grundig gennemgang af opbygningen af 

(Knechel, Krishnan et al. 2013)’s balanced scorecard. I stedet vil jeg fremhæve 

væsentlige elementer i artiklen, særligt på de områder, der adskiller sig fra eller 

som uddyber (Francis 2011).  

Inputs 

Bag planlægning og indsamling af revisionsbeviser ligger ifølge artiklen en 

antagelse om, at risikoen/usikkerheden ved hvert engagement er unik, og at 

denne risiko/usikkerhed kan påvirkes af ledelsens incitamenter for eller imod at 

producere valide årsrapporter. Dette resulterer i, at den indsats, der kræves for 

at opnå tilstrækkelig sikkerhed, varierer fra engagement til engagement og 

afhænger af svært-observerbare input som ekspertise og erfaring i det 

personale, der er tilgængeligt, samt den metode og teknologi, der anvendes. 

Derfor understreges i artiklen, at det er væsentligt at holde sig for øje, at de 

input, der er nødvendige for at opnå en høj kvalitet i det enkelte engagement, 

ikke kan defineres ud fra udelukkende kvantitative termer. Det konkluderes, at 

kvaliteten i revisionen er meget påvirket af niveauet af de input, der er i 
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revisionsprocessen, men at der ikke er noget normativt niveau for hvilke input, 

der giver et tilstrækkeligt niveau af kvalitet i revision. 

Process 

Uanset hvilket step i revisionsprocessen man betragter, så er revisors 

dømmekraft væsentlig for kvaliteten i den pågældende proces. Artiklen 

fremhæver en række forskningsartikler, der har undersøgt tilfælde, hvor 

revisors dømmekraft er biased. Interessant at fremhæve er eksempelvis 

(Earley, Hoffman et al. 2008), der viser, at ledelsen i den reviderede 

virksomhed utilsigtet kan påvirke revisors dømmekraft. Det kan ske i 

forbindelse med vurderinger af virksomhedens interne kontrolsystemer, hvor 

ledelsen giver sin vurdering af de interne kontrolsystemer, inden revisor skal 

foretage sin egen vurdering heraf. Også (Kaplan, O'Donnell et al. 2008) 

konkluderer, at jo mere erfaren en revisor er, jo større er revisors evne til at 

modstå eller afvise ledelsens forsøg på at påvirke revisors vurderinger.  

Væsentligt for udfaldet er også antallet af timer, der lægges i produktionen af 

revision, men det kan ifølge artiklen ikke stå alene som indikator for kvalitet i 

revision. Det er sikkert mere væsentligt, hvordan forskellige omstændigheder 

hos den enkelte klient spiller sammen. Et revisionsteam kan arbejde mange 

timer og alligevel levere et dårligt resultat. Det må være hvordan, timerne 

bliver brugt, der er afgørende for kvaliteten. Samtidig skal dette sammenholdes 

med de karakteristika, der er gældende for den specifikke klient, og der kan 

være stor forskel på, hvordan timer skal bruges hos forskellige klienter for at 

opnå høj kvalitet. 

Artiklen gennemgår også betydningen af interne kvalitetskontroller og reviews i 

revisionsvirksomhederne. Meget forskning indikerer, at der er en positiv 

sammenhæng mellem revisionskvalitet og en god kvalitetskontrol og 

reviewproces2. Der nævnes en række studier, der viser, at der kan være 

problemer og opstå bias i reviewprocessen, men det generelle billede er, at jo 

                                                
2

 Se (Epps, Messier Jr 2007)og (Schneider, Messier 2007) for en gennemgang af de største 

revisionsvirksomheders kvalitetskontrol og reviewprocesser. 
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højere niveauet af review er, jo mindre er risiciene for, at der opstår 

problemer, jf. (Ayers, Kaplan 2003) og (Woods, Jacobs 2010).  

Outcomes 

En ofte anvendt indikator for dårlig kvalitet i revision ses i tilfælde, hvor der 

efterfølgende opdages fejl i godkendte årsrapporter. En anden åbenlys 

indikator er kendelser i revisornævn og domme i private retssager samt i 

resultater af revisortilsynets kvalitetskontrol3. Af artiklen fremgår, at denne 

type udfald, afhængig af udfaldet, er gode indikatorer på enten god eller dårlig 

kvalitet i revision. Men det fremgår også, at de nævnte indikatorer hviler på et 

meget begrænset datagrundlag, da frekvensen af disse tilfælde er meget lav. 

Derfor anvendes oftest andre indirekte indikatorer, når der forskes i kvaliteten i 

revision4. F.eks. er præcisionen i revisors rapportering også en indikator, der 

anvendes som en indikator for kvaliteten i revision. Artiklen nævner både 

eksempler, hvor en virksomhed er gået konkurs uden et going concern-

forbehold i revisors rapportering i den foregående årsrapport, og tilfælde, hvor 

der faktisk er udstedt et going concern-forbehold, og virksomheden ikke er 

gået konkurs i det efterfølgende regnskabsår. I denne forbindelse nævnes en 

række studier, der påviser udfordringer ved at anvende dette som en indikator 

for kvalitet i revision. Således har i gennemsnit 40 – 50 % af de virksomheder, 

der går konkurs i USA, ikke fået et going concern-forbehold, og i gennemsnit 80 

– 90 % af de virksomheder, der får et going concern-forbehold, går ikke konkurs 

i det efterfølgende regnskabsår.  

Konklusionen er, at udfaldet af en revision er ukendt og ikke-observerbart, og 

at forskere derfor i mange tilfælde er nødsaget til at anvende indirekte 

indikatorer, når de forsker i kvaliteten i revision. Og netop manglen på 

observerbare udfald af revisionen medfører, at det i de fleste tilfælde kan være 

nødvendigt at anvende, hvad forfatteren kalder den næstbedste løsning, 

nemlig at måle på indirekte indikatorer.  

                                                
3
 Artiklen nævner de amerikanske pendanter, men konklusionen er den samme 

4
 Se afsnit 2.2 for en nærmere gennemgang af hvilke indirekte indikatorer, der anvendes i forskningen 
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Context 

Under overskriften context behandler artiklen en række emner, der befinder 

sig i den kontekstuelle nærhed af revisorer, men ikke relaterer sig direkte til 

selve revisionsarbejdet. Det er emner som den økonomiske kompensation, der 

er af partnere og revisionsvirksomheden, og som de samfundsøkonomiske 

konsekvenser af revisionen. 

Der er ifølge artiklen ikke ført meget bevis for sammenhængen mellem 

partnerkompensation og kvaliteten i revision. Nogle få studier antyder, at 

partnerkompensation påvirker kvaliteten i revision, men det er ikke 

tilstrækkeligt til at konkludere noget med sikkerhed. Der er en del studier, der 

beviser en negativ sammenhæng mellem unormalt høje revisionshonorarer og 

kvaliteten af den finansielle rapportering, men denne sammenhæng kan ikke 

linkes til kvaliteten af selve revisionen. 

Derudover gennemgås længden af revisionsforholdet, dvs. hvor længe den 

samme revisionsvirksomhed henholdsvis den samme partner har haft den 

samme kunde. Ifølge artiklen er der meget blandede resultater, der både 

beviser en positiv og en negativ sammenhæng mellem længden af forholdet og 

kvaliteten i revision, og det er derfor ikke muligt at konkludere noget med 

sikkerhed på dette område.  

Det sidste emne artiklen behandler, er markedets opfattelse af kvaliteten i 

revision. Der er relativt omfattende bevis for, at markederne belønner 

virksomheder, der vælger gode revisorer. Både for så vidt angår omkostninger 

til fremmedfinansiering og egenkapital ses beviser for, at virksomheder, der 

vælger Big 4-revisorer eller revisorer med stort industri- eller branchekendskab, 

har lavere omkostninger. 

I artiklens konkluderende afsnit understreges, at stort set hvert eneste tilfælde 

af såkaldte ”audit-failures” kan spores tilbage til dårlig dømmekraft i 

revisionsteamet, uanset om det er bevidst eller ej. Men fraværet af en ”audit-

failure” er ikke ensbetydende med høj kvalitet af revision. Artiklen 

understreger, at for at kunne bringe forskning i kvaliteten i revision til det 

næste niveau, kræves det, at forskere får adgang til nyt og bedre data om de 

forskellige områder, der påvirker kvaliteten i revision. 
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2.2. Indikatorer anvendt i forskning af kvaliteten i revision 

Som gennemgået i forrige afsnit er resultatet eller udfaldet af en revision 

ukendt og ikke-observerbart. Af denne årsag har man i international forskning 

igennem en lang årrække anvendt både indirekte indikatorer og direkte 

indikatorer, når der skal måles på kvaliteten i revision. I dette afsnit vil jeg lave 

en gennemgang af disse indikatorer og vurdere de generelle fordele og 

ulemper ved at anvende disse. Dette skal danne grundlag for en analyse af de 

indikatorer, direkte og indirekte, der faktisk anvendes i forskning af kvaliteten i 

revision, og de udelukkende direkte indikatorer PCAOB har foreslået som 

indikatorer for kvaliteten i revision. 

En af grupperne af indirekte indikatorer, der ofte anvendes i forskningen i 

kvaliteten i revision, er indikatorer til forklaring af, om regnskabspraksis i en 

virksomhed er konservativ eller ej. Der er i international forskning efterhånden 

en rimelig veletableret anvendelse af og veldokumenteret sammenhæng 

mellem kvalitet i revision og konservativ regnskabspraksis (Cameran, Prencipe 

et al. 2014). Som grundlag for denne sammenhæng ligger en antagelse om, at 

jo højere kvalitet i revision er, jo mere konservativ vil regnskabspraksis være i 

den reviderede virksomhed.  

Der findes flere forskellige regnskabsmæssige indikatorer, der måler 

konservativ regnskabspraksis. Beregningen af disse indikatorer er stort set 

udelukkende baseret på (Jones 1991)-modellen. Denne model er baseret i 

earnings management, som dækker over, hvordan virksomheden opgør og 

styrer sine accruals, nærmere præcist sine forpligtelser og ikke cash-baserede 

aktiver, herunder alle tilgodehavender og eksempelvis goodwill. Earnings 

management refererer til regnskabsmæssige teknikker (manipulation eller 

systematiske fejl) til opgørelse af ovennævnte accruals, som fører til et 

”overpositivt” billede af virksomhedens aktiviteter eller finansielle stilling. 

Denne metode er klart den mest anvendte som proxy for kvaliteten i revision, 

selvom modellen ikke er uden begrænsninger og udfordringer jf. (DeFond 

2010). Modellen opdeler accruals i nondiscretionary (normale) og discretionary 

(unormale). Discretionary accruals dækker i modellen over 

regnskabsmanipulation, måle- eller opgørelsesfejl eller meget optimistiske eller 
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pessimistiske opgørelser, hvor ikke-monetære poster opgøres for højt eller for 

lavt. På baggrund heraf konkluderes, at jo højere andelen af discretionary 

(unormale) accruals er, jo dårligere kvalitet har regnskabet. I sit udgangspunkt 

er modellen intuitivt letforståelig og bredt anerkendt, men udfordringerne 

opstår først og fremmest i opdelingen af accruals, det vil sige hvilke, der er 

discretionary, og hvilke der er nondiscretionary. Problemerne med den 

nuværende model er, at der ikke findes en metode til at efterprøve om et givet 

forskningsresultat har opgjort accruals korrekt (Dechow, Ge et al. 2010). 

Konsekvensen af en forkert opdeling af accruals er, at der enten kan være 

tilfælde af earnings management (manipulation), der ikke bliver opdaget, eller 

tilfælde hvor der ikke er earnings management, men hvor et forskningsresultat 

fejlagtigt viser, at der er foregået earnings management. Der findes i 

international forskning ikke noget forslag til en ny model, og der er ikke 

konsensus om en ny metode til opdagelse af earnings management. Men der 

er forskning, der giver håb om, at det fremover bliver lettere og mere præcist 

at opdage tilfælde af earnings management (Zarowin 2015). 

Udover Jones modellen kan accruals opgøres på flere niveauer, eksempelvis 

absolute current accruals, der måler den absolutte andel af accruals i 

regnskabet, og antagelsen er, at hvis denne post er stigende over tid, så er 

regnskabskvaliteten faldende over den samme periode. Også Abnormal 

working capital accruals method, der udelukkende måler på working capital 

accruals, kan anføres som eksempel. Her opgøres de realiserede working 

capital accruals, og disse sammenholdes med en forventet working capital 

accruals nødvendig for at opretholde det nuværende salgsniveau. Sidstnævnte 

er estimeret som sammenhængen mellem salgsniveauet og det historiske 

working capital accruals (DeFond, Park 2001). 

Der er også forsket i indikatorer, der måler, hvordan aktiemarkedet opfatter 

kvaliteten i revision. Disse betegnes som Earnings response coefficients og 

estimerer markedets opfattelse af revisionskvalitet på baggrund af, hvordan en 

virksomheds aktiekurs udvikler sig efter offentliggjørelse af regnskaber med 

uventede indtjeningsoplysninger. Teorien bag denne indikator er, at jo højere 

kvalitet, der er i revisionen, jo stærkere vil markedet reagere på uventede 

nyheder (Chi, Huang et al. 2009). Også med denne indirekte indikator er der 
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usikkerheder omkring validiteten af resultaterne. Det er eksempelvis ikke 

muligt fuldstændigt at isolere den effekt, der kommer fra de uventede 

indtjeningsnyheder fra alle andre effekter, der har indflydelse på 

virksomhedens aktiekurs. 

Ydermere findes forskning i nogle af de mere direkte observerbare indikatorer. 

Herunder de tidligere gennemgåede indikatorer på manglende kvalitet i 

revision, herunder manglende going concern forbehold forud for en konkurs og 

blanke påtegninger på regnskaber, der efterfølgende viser sig at indeholde 

væsentlige fejl eller besvigelser. Fælles for disse er for det første, at de ikke 

opstår særligt frekvent, og for det andet er fraværet af disse tilfælde ikke er 

ensbetydende med høj kvalitet i revision. Kvaliteten i regnskabet kan sagtens 

være meget høj, og virksomheden kan sagtens leve i mange år, selvom revisor 

har udført et arbejde af meget lav kvalitet. 

Der er dog i de senere år en voksende skepsis omkring anvendelsen af disse 

indikatorer som grundlag for regulering. For det første diskuteres og stilles 

spørgsmålstegn ved, om forskningen overhovedet har en indflydelse på dem, 

som forskningen må formodes at være rettet mod, dvs. dem der påvirker og 

udøver revision  (Gendron, Bédard 2001). Men derudover stilles der 

spørgsmålstegn ved validiteten af resultaterne, og ved om resultaterne kan og 

bør anvendes i praktiske og regulatoriske sammenhænge uden risiko. Et 

væsentligt bidrag til denne problemstilling er (Gros, Worret 2014), der i sin 

artikel finder, at nogle af de herover gennemgåede indikatorer ikke er positivt 

korelerede med hinanden på et statistisk signifikant niveau, og at der derfor 

synes at være en vis inkonsistens indikatorerne imellem. (Gros, Worret 2014) 

artiklen påviser faktisk en negativ korrelation mellem enkelte metoder, altså at 

det er sandsynligt, at forskellige modeller kan give fundamentalt forskellige 

resultater i den samme situation, og at valget af model derfor kan være 

afgørende for resultatet. Artiklen anbefaler direkte regulatorer at være 

forsigtige, når de anvender resultaterne af forskning som grundlag for 

lovgivning. 
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2.3. Kvalitet i revision ifølge FRC og IFAC 

Det er to prominente navne indenfor forskning i kvaliteten i revision, som er 

gennemgået i det ovenstående. I det følgende kobles /sammenstilles deres syn 

på, hvorledes  man betragter kvaliteten i revision sammen med, hvordan to 

betydningsfulde aktører indenfor regulering af kvaliteten i revision betragter 

samme område. Både det engelske revisortilsyn Financial Reporting Counsil og 

IFAC, den internationale standardsætter, har udgivet artikler med indhold som 

svarer til de to frameworks, som er gennemgået herover. Det interessante i 

denne sammenhæng er at se, om der er sammenfald i synet på de faktorer, der 

påvirker kvaliteten i revision. Hvis der findes store forskelle mellem akademiske 

kredse og standardsætters syn på kvaliteten i revision, kan det blive umådeligt 

svært at opnå enighed om, hvordan eventuelle kvantitative målinger skal 

udformes. 

(FRC 2015) tager sit udgangspunkt i revisionsudvalgenes muligheder for at 

evaluere kvaliteten i revision. Rapporten er struktureret således, at den først 

giver et overblik over, hvad FRC betragter som kvalitet i revision. Herefter 

gennemgår rapporten, hvilke fire inputkilder revisionsudvalget skal undersøge, 

når de skal indhente beviser til at vurdere kvaliteten af den eksterne revision. 

Kilderne er ”External”, ”Management”, ”Auditor” og ”Audit Committee”. Efter 

dette gennemgår rapporten, hvilke hovedelementer, der indgår i revisors 

professionelle dømmekraft, og hvordan revisionsudvalget skal vurdere disse. 

Slutteligt beskriver rapporten, hvilke andre elementer et revisionsudvalg kan 

tage i betragtning, når kvaliteten af den udførte revision skal vurderes. De an-

dre elementer er: ”Skills, Character and Knowledge”, ”Mindset and Culture” og 

”Quality Control”. I nedenstående Figur 2.2 er gengivet FRCs illustration af 

metoden.  
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Figur 2.2

 

Som det også fremgår af illustrationen i Figur 2.2, betragter FRC kvaliteten i 

revision som et område sammensat af flere forskellige faktorer og viser, at 

samspillet mellem disse faktorer i sig selv kan have en indflydelse på kvaliteten 

i revision. I dette afsnit foretages ikke en grundig gennemgang af hvert af disse 

områder, da de i meget udstrakt grad minder om det, der er gennemgået i 

ovenstående afsnit. Det skal her blot konkluderes, at der ikke er væsentlige 

forskelle mellem hvordan internationale forskere og FRC betragter kvaliteten i 

revision. 

The International Auditing and Assurance Standards Board har også udgivet et 

værktøj, der beskriver de faktorer, som de mener tilsammen udgør kvaliteten i 

revision (IAASB 2014). Et af formålene med dette framework, er ifølge 

udgivelsen, at lave et værktøj, der er i stand til at facilitere en større dialog 

mellem de væsentligste interessenter i emnet, og blandt disse interessenter 

nævnes standardsættere, regulatorer, revisorer, akademikere og brugere af 

finansiel rapportering. Værktøjet sigter altså mod noget af det samme som de 
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øvrige gennemgået i dette kapitel, og det er derfor interessant at se, om IAASB 

ser på fænomenet på tilsvarende vis som de øvrige.  

Udgivelsen indledes med et 

”overview” afsnit, hvor de ele-

menter, der indgår in begrebet 

kvalitet i revision præsen-

teres. Resten af udgivelsen 

gennemgår hvert af disse ele-

menter. Grafisk har IAASB 

illustreret det i en figur, som 

er gengivet her i Figur 2.3. 

Som det måske fremgår af 

figuren, er der et relativt stort 

sammenfald mellem de fak-

torer, som findes i dette 

frameworks, og de andre jeg 

har gennemgået ovenfor. Og 

ved nærlæsning af udgivelsen er det også tydeligt, at IAASB betragter kvalitet i 

revision ud fra stort set tilsvarende kriterier som de heroverfor gennemgåede. 

Jeg vil derfor ikke nærmere gennemgå hvert af elementerne, men blot 

konkludere, at der er stor enighed blandt de forskellige interessenter, herunder 

også IAASB, i forhold til hvordan man skal betragte kvalitet i revision. 

Udgivelsen indeholder desuden et appendix, der bærer overskriften ”The 

complexity of defining Audit Quality”. Indholdet i dette appendix er værd kort 

at nævne, da det i essencen ret godt beskriver de primære udfordringer IAASB 

ser i forhold til, både at lave et framework, som det de har lavet, men også i 

forhold til at betragte og definere kvaliteten i revision. Afsnittet nævner fire 

hovedudfordringer: 

 The existence, or lack, of material misstatements in the audited financial 

statements provides only a partial insight into audit quality. 

 Audits vary and what is considered to be sufficient appropriate audit evi-

dence to support an audit opinion is, to a degree, judgmental. 

Figur 2.3 



 

Side 29 af 133 

 

 Perspectives of audit quality vary among stakeholders. 

 There is limited transparency about the work performed and audit find-

ings. 

Disse fire pointer har jeg fremhævet, da de er fuldstændig i tråd med de tanker, 

der præsenteres i de forrige frameworks, og de skal derfor blot understrege 

enigheden blandt de gennemgåede artikler. 

2.4. Delkonklusion 

Med udgangspunkt i ovenstående kan det konkluderes, at der er en 

veletableret konsensus i akademiske kredse om, hvordan kvaliteten i revision 

bør betragtes. Denne konsensus omfatter det forhold, at det ikke er muligt at 

lave en entydig og simpel definition af, hvad der er kvalitet i revision. I stedet 

må der inddrages et mere omfattende rammeværktøj, der betragter de mange 

niveauer, der har indflydelse på kvalitet i revision. Der er også konsensus om, at 

det generelle niveau i forskningen i kvaliteten i revision langt fra er 

tilfredsstillende, og at det derfor ikke er muligt præcist at sige hvilke tiltag, der 

med sikkerhed vil kunne give en god kvalitet i revision. Mangel på data 

fremhæves, som en af årsagerne til, at der ikke er tilstrækkelig forskning, men 

(Francis 2011) peger samtidig på, at der i akademiske kredse ofte prioriteres 

forskningsindsatser, hvor datagrundlaget er godt, frem for indsatser, der har 

høj offentlig interesse eller væsentlighed, den såkaldte q-r teori. Denne sidste 

betragtning fremstår som en væsentlig årsag til, at der er manglende kobling 

mellem resultaterne af forskning i kvalitet af revision og regulering af revision. 

Både (Francis 2011) og (Knechel, Krishnan et al. 2013) skriver, at formålet med 

deres artikler blandt andet er, at artiklerne skal kunne bruges af regulatorer 

som støtte i forhold til ny lovgivning. Alligevel konkluderer begge artiklerne, at 

forskning i kvaliteten i revision er mangelfuld, og på de fleste områder slet ikke 

er i stand til at forklare noget af det, som en regulator søger forklaret. Begge 

artikler er også enige om, at en af hovedårsagerne til, at forskningen er 

mangelfuld er, at der er mangel på tilgængeligt data til at udføre 

forskningsprojekter.  
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Af kapitlet fremgår desuden, at det i international forskning ikke er lykkedes at 

finde den eller de ultimative indikatorer, der faktisk kan måle kvaliteten i 

revision. Udfaldet af en revision er ukendt og ikke-observerbart, og forskere er 

derfor i mange tilfælde henvist til at anvende indirekte indikatorer, når de 

forsker i kvaliteten i revision. Og netop manglen på observerbare udfald af 

revisionen gør, at det kan være nødvendigt at anvende den næstbedste 

løsning, nemlig at måle på indirekte indikatorer. Dette kan være medvirkende 

til at skabe en distance mellem forskere og regulatorer, da det kan være svært 

for både forsker og regulator at have vished om, at forskningsresultaterne er 

valide, når der anvendes indirekte indikatorer. Således er der en voksende base 

af artikler, der omhandler usikkerheder i de resultater, man opnår, når der er 

anvendt indirekte indikatorer. 
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3. Baggrunden for AQI’erne. 

3.1. Gennemgang af Concept Release 

I dette kapitel skal det landskab, som PCAOBs Audit Quality Indicators kommer 

fra og er landet i skitseres. I kapitlet forklares de bevæggrunde, de amerikanske 

myndigheder har haft for at igangsætte dette tiltag, og i forbindelse hermed 

gives en introduktion til, hvorfor tiltaget er blevet prioriteret i PCAOB. Efter en 

forklaring af baggrunden og formålet med AQI’erne, vil jeg i det følgende  

kapitel give en grundig introduktion til målingerne, som de er beskrevet i 

Concept Releasen. 

3.1.1. Baggrund 

Den 30. juni 2015 offentliggjorde PCAOB som nævnt ”Concept Release on Audit 

Quality Indicators”. Offentliggørelsen heraf var den hidtidige kulmination på 

mange års arbejde hos de amerikanske myndigheder med at finde relevante 

målepunkter, der har til hensigt at beskrive kvalitet i den udførte revision i 

kvantitative termer. Arbejdet tog sit udgangspunkt i United States Department 

of the Treasury, som havde nedsat en Advisory Comittee on the Auditing 

profession. I 2008 udsendte denne komité sin Final Report (US Treassury 2008), 

hvori komitéen meget præcist anbefalede PCAOB at undersøge muligheden for 

at udvikle og indføre såkaldte ”key indicators of audit quality and 

effectiveness”. Anbefalingen lyder som følger: 

“Recommend the PCAOB, in consultation with auditors, investors, public com-

panies, audit committees, boards of directors, academics, and others, deter-

mine the feasibility of developing key indicators of audit quality and effective-

ness and requiring auditing firms to publicly disclose these indicators. Assuming 

development and disclosure of indicators of audit quality are feasible, require 

the PCAOB to monitor these indicators.”5 

                                                
5
 Rapportens Kapitel VIII, Recommendation 3, side VIII:14. 
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Anbefalingen indeholder fire hovedpunkter: 

1. Samarbejde/konsultere med interessenter, herunder revisorer, 
investorer, virksomheder, revisionsudvalg og akademikere. 

2. Undersøge om der vil være grundlag for at implementere indikatorer, 
der viser revisionskvalitet og effektivitet. 

3. Undersøge om der er grundlag for at kræve, at revisionsvirksomhederne 
offentliggør oplysningerne. 

4. Kræve at PCAOB overvåger disse indikatorer i det omfang, der er 
grundlag for at indføre dem. 

Arbejdet med at udvikle disse blev prioriteret i PCAOBs strategiske plan 30. 

november 2012 og havde således stået på i næsten 2½ år, da Concept Release 

blev offentliggjort. At offentliggøre en Concept Release er en standardmetode, 

der anvendes af den amerikanske Securities and Exchange Commission og af 

organisationer, der refererer hertil. Metoden har til formål at beskrive et 

område for offentligheden, inden der reguleres indenfor området. Hermed 

opfordres til, at offentligheden kan bidrage med synspunkter på området, så 

disse synspunkter kan tages i betragtning i det fortsatte arbejde med at 

udarbejde og implementere regulering.  

3.1.2. Formål 

For at give et overblik over release-noten i forhold til AQI projektets samlede 

arbejde, har jeg i nedenstående figur 3.1 samlet de tanker og idéer, der ligger i 

noten. I de efterfølgende afsnit bliver hvert af disse områder gennemgået mere 

detaljeret. 

Release-notens indledes med 35 sider indeholder de grundlæggende idéer og 

formål, der ligger til grund for arbejdet. I det følgende gennemgås hvert 

element af nedenstående figur 3.1, der illustrerer disse sider. Indledningsvis 

beskrives release-notens indhold for hvert af områderne, og efterfølgende 

gennemgås de muligheder og begrænsninger, der opstår for hvert af 

områderne. 
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Figur 3.1 – [egen tilvirkning] 

 

Det overordnede formål (objective) med PCAOBs arbejde fremgår af selve 

Concept Releasens introduktion som:  

”to identify a portfolio of quantitative measures of public company auditing 

(called ”indicators”), whose consistent use may enhance dialogue about and 

understanding of audits and ways to evaluate their quality; and to explore how 

and by whom the indicators can best be used” 

Det er således en forudsætning for arbejdet, at indikatorerne skal være 

kvantitative. Det ligger ganske vist i sagens natur, at målingerne skal være 

kvantitative og målbare, men det er alligevel værd at påpege, at der er en klar 

begrænsning og udfordring i dette forhold, eftersom netop identifikationen af 

sådanne har genereret store udfordringer for forskere, jf. gennemgangen i 

afsnit 2.2. Samtidig er det et gennemgående tema i Releasen, at AQI’erne ikke 

er formler eller benchmark, og at de vil have deres største værdi som grundlag 

for diskussion og som generatorer af spørgsmål for revisorer, 

revisionsudvalgsmedlemmer og andre interessenter. Det understreges ved 
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flere lejligheder i Concept Releasen, at indikatorerne ikke kan stå alene uden 

kontekst, og at denne sidste betragtning er afgørende i forståelsen af 

indikatorernes formål og implikationer. Præcist hvad der ligger i denne 

kontekst, og hvordan den skal tilvejebringes, giver Releasen ikke noget forslag 

til, og netop dette spørgsmål er noget af det, offentligheden opfordres til at 

tage stilling til i høringssvarene. PCAOB har, i forbindelse med offentliggørelsen 

af Concept Releasen, også offentliggjort en podcast om emnet. I denne udtaler 

lederen af AQI-projektet Greg Jonas sig. Han siger, at kontekst skal forstås som: 

”...the facts and the story of a particular situation”. Yderligere forklaring på 

hvordan kontekst skal forståes gives ikke. 

Tilsvarende understreges det i Releasen, at identifikationen af indikatorerne 

kun er første skridt på vejen mod at kunne bruge dem. Der er stadig mange 

spørgsmål, der skal besvares, herunder hvordan indikatorerne skal indfases, 

hvem skal fremskaffe informationen til brug for indikatorerne, og i hvilket 

omfang skal indikatorerne være offentligt tilgængelige. En nærmere belysning 

af disse spørgsmål vil indgå som en del af min analyse.  

Releasen fortsætter med en mere detaljeret gennemgang af målsætningerne 

for arbejdet. Herunder har jeg listet de tre temaer, der er gennemgående i 

Releasen, og som med små variationer nævnes flere gange i Releasens 

introduktionskapitel. 

  “improve the ability of persons to evaluate the quality of audits in which 
they are involved or on which they rely and to enhance discussions 
among interested parties;” 

 “inform discussions among those concerned with the financial reporting 
and auditing process, for example among audit committees and audit 
firms;” og  

 “stimulate competition among audit firms focused on the quality of the 
firms' work and, thereby, increase audit quality overall.”  

Først og fremmest vil PCAOB med AQI’erne skabe et grundlag for at evaluere 

kvaliteten af den enkelte revision for de personer, som er involveret i 

revisionen. Ifølge dette første punkt skal indikatorerne være et element i 

forståelsen af kvaliteten af en revision for personer, der allerede har en 

forståelse for den pågældende revision. Dette formål ligger således i god tråd 
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med resten af Releasen, der understreger, at indikatorerne ikke kan fungere 

uden kontekst.  

Indikatorerne skal endvidere være med til at give en mere informeret 

diskussion blandt personer, der er involveret i finansiel rapportering og 

revision. Det fremgår ikke umiddelbart af Releasen, hvilket aggregeringsniveau 

denne diskussion forventes at foregå på, men da revisionsudvalg og revisorer 

her nævnes sammen, må det betyde, at det er i forbindelse med den enkelte 

revisionsopgave. Det vil med andre ord sige, at indikatorerne skal være med til 

at understøtte det enkelte revisionsudvalg med at forstå revisors arbejde og 

kvaliteten i den enkelte revisionsopgave.   

Den sidste gennemgående målsætning er, at man gennem indførelse af 

indikatorerne vil stimulere en konkurrence revisionsvirksomhederne imellem, 

og konkurrencen skal have sit udgangspunkt i kvalitet. Det fremgår ikke, 

hvordan PCAOB forestiller sig, denne konkurrence skal faciliteres af AQI’erne, 

men det må antages, at konkurrencen skal bestå i at få den bedste score på en 

eller flere af indikatorerne. Dette må ses som et udtryk for, at det er PCAOBs 

ønske, at indikatorerne skal aggregeres for hver revisionsvirksomhed og 

sammenlignes på tværs af revisionsvirksomheder. I min optik betyder dette en 

umiddelbart tilstedeværende risiko for, at denne målsætning kommer til at 

stride imod et andet gennemgående tema, nemlig at indikatorerne ikke kan 

fungere uden kontekst. Det er naturligvis muligt at lave aggregeringer på 

intelligente måder, der tager højde for eksempelvis regulatoriske forhold, 

specifikke branche/industri forhold eller revisionsvirksomhedernes 

karakteristika, men dette er ikke uden risiko. Et vigtigt element i denne risiko er 

at forstå hvordan det sikres, at aggregeringerne er meningsfulde og opfylder de 

behov, de tilsigter at opfylde, uden at de ikke bliver misbrugt.  

Et andet spørgsmål, der også er relevant at stille i denne sammenhæng er, 

hvordan det afgøres, hvad der er den bedste score. Eksempelvis måles på hvor 

mange timer en partner bruger på den enkelte revisionsopgave. Hvis partneren 

bruger for mange timer på opgaven, så bliver opgaven for dyr, og hvis 

partneren bruger for få timer, så er der risiko for, at opgaven ikke har en 

tilstrækkelig overvågning. Det rejser spørgsmålet: er det her den højeste, den 

laveste eller den score, der ligger tættest på middel, der er den bedste? 
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3.1.3. Principper og begrænsninger i udvikling af AQI’erne 

Indikatorerne er udviklet omkring tre principper. Det første princip er, at de 

skal være kvantitative i alle de tilfælde, hvor det er muligt. Dette princip skal 

ifølge Releasen sikre konsistens og objektivitet i vurderinger, der i de fleste 

normale tilfælde vil være subjektive.  

Konsistens kræver, at der er fuld sikkerhed om, hvordan alle AQI’erne skal 

måles. Hvis der er usikkerhed om, hvordan AQI’erne skal måles, så vil der være 

stor risiko for, at de vil blive målt forskelligt i forskellige engagementer og 

virksomheder. Konsekvenserne heraf vil være, at der ikke vil være konsistens i, 

hvad de enkelte indikatorer viser på tværs af områder, der måtte være 

relevante at sammenligne. Målingsproblematikken stiller release-noten selv 

spørgsmålstegn ved af flere omgange, og det må konkluderes, at dette skal 

være et tema i den videre analyse. Endvidere vil målingernes kvantitative 

karakter ifølge Releasen sikre objektivitet. Det kan dog være svært på grundlag 

af Releasen at læse, hvordan denne objektivitet skal sikres. 

Objektivitet kræver for det første, at indikatorerne er umiddelbart 

sammenlignelige på tværs af engagementer og revisionsvirksomheder. Denne 

sammenligning skal kunne foretages uden kontekst, da det vil være en 

subjektiv vurdering, hvilken kontekst der skal være tilstede. Som påvist ovenfor 

er det en nødvendighed at sikre kontekst. Min vurdering er derfor, at der er 

inkonsistens i release-notens indhold på dette område. Indikatorerne skal sikre 

et objektivt sammenligningsgrundlag, men kan ikke anvendes uden kontekst, 

som må formodes at være subjektiv.  

For det andet må det være en forudsætning for objektiviteten, at indikatorerne 

rent faktisk, og dermed beviseligt, måler kvaliteten i revision. Det er ikke muligt 

at lave en objektiv sammenligning af nogle målinger, hvis man ikke er sikker på, 

hvad disse målinger rent faktisk måler. En gennemgang af litteraturen, jf. 

ovenstående kapitel 2, viste, at det er i mange tilfælde ikke lykkedes den 

internationale forskning at finde en konsensus omkring, hvordan man måler de 

indikatorer, der udgør kvaliteten i revision, i hvert fald ikke på alle områder 

indenfor kvaliteten i revision. 
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Det andet princip, der ligger til grund for udvikling af AQI’erne er, at de er 

designet med det gennemgående formål at sætte brugerne i stand til at stille 

kritiske spørgsmål. Igennem release-noten gives eksempler på, i hvilke 

sammenhænge dette forventes at kunne ske. Som eksempel nævnes, at et 

revisionsudvalg, der har fået partner-manager-staff ratio tallet for sin 

kommende revision, kunne have interesse i både at vide, hvad det samme tal 

måtte være i andre revisioner udført af pågældende revisor eller af andre 

revisorer, og hvorfor der måtte være sammenfald eller forskelle. Et andet 

spørgsmål, som Releasen forestiller sig, at indikatorerne kunne være grundlag 

for, er i tilfælde, hvor et revisionsudvalg skal træffe beslutninger om at ansætte 

eller afskedige en revisor. Her kunne udvalget være interesseret i at vide, 

hvordan revisionsvirksomhedens indikatorer ser ud sammenlignet med andre 

revisionsvirksomheder af nogenlunde samme størrelse og kapacitet. Det 

fremgår, at uden svar på denne type spørgsmål vil revisionsudvalgets 

muligheder for at evaluere de oplysninger, de har fået fra 

revisionsvirksomheden, være begrænsede.  

Begrundelsen for, at disse spørgsmål kunne være interessante, er udeladt, og 

spørgsmålene efterfølges delvist selvmodsigende af en kommentar om, at det 

interessante spørgsmål i denne sammenhæng ikke blot er, om tallene er 

sammenlignelige. Det interessante er en kvalitativ analyse af, hvorfor (eller 

hvorfor ikke) tallene kan sammenlignes, og selv om der er tilsvarende tal i to 

forskellige revisioner, så er det ikke ensbetydende med, at der er tilsvarende 

kvalitet i de to revisioner. Man kunne derfor stille spørgsmålet: på hvilken 

måde indikatorerne skaber værdi? Når der alligevel skal laves en kvalitativ 

analyse, og det ikke er interessant om AQI’erne kan sammenlignes eller ej, så 

kunne den kvalitative analyse vel godt stå alene.  

Det sidste princip er, at indikatorerne skal bruges og fungere sammen som en 

”balanced portfolio” af revisionskvalitet. Det sidste princip forklares med, at 

der ikke vil være enkelte indikatorer, der er afgørende eller forklarende for 

revisionskvalitet. Dette punkt er fuldt ud understøttet i litteraturen, som 

gennemgået i forrige kapitel, selvom release-noten ikke fører nogen 

bevisførelse for argumentet. Releasen forklarer princippet med, at 

indikatorerne skal fungere sammen ”so that certain indicators can balance 
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others to inform discussion”. Denne formulering giver anledning til 

overvejelser. Der er ikke nærmere forklaring på, hvilke indikatorer der kan 

balancere hvilke, ej heller nogen forklaring på, hvordan dette skal finde sted, 

eller hvornår det er nødvendigt. Et bud kunne være, at PCAOB forventer, at 

indikatorerne hver for sig måler lidt upræcist, men at det i det store billede vil 

udligne sig, da det forventes, at nogle måler for positivt, mens andre forventes 

at måle for negativt. Sidstnævnte vurdering er naturligvis sat på spidsen, men 

det må konkluderes, at Releasen ikke giver en nærmere forklaring på, hvad der 

menes med, at indikatorerne skal balancere hinanden.  

Det fremgår af release-noten, at de tre ovenfor gennemgåede principper skal 

understøtte idéen om, at indikatorerne skal være værktøjer. I indikatorernes 

egenskab af værktøjer findes iboende begrænsninger, og det er vigtigt, at disse 

begrænsninger skal anerkendes for, at indikatorerne kan være effektive. Be-

grænsningerne omfatter, at indikatorerne ikke er: 

”…algorithms, benchmarks, or safe harbors against enforcements or other 

claims, and they do not lead directly to formulas for determining the quality of 

a particular audit or whether an auditor has met its obligations.” 

Det forklares, at disse begrænsninger er forårsaget af, at AQI-data altid kræver 

kontekst. Der kan eksistere fornuftige forklaringer på afvigende tal, og der er 

en bred vifte af øvrige faktorer, der kan påvirke et specifikt 

revisionsengagement. Som eksempler nævnes det regulatoriske miljø, der 

opereres i, og den måde hvorpå regnskabsstandarder påvirker den enkelte 

virksomhed. Indikatorernes kvantitative karakter vil ifølge Releasen ofte kræve, 

at der også bliver foretaget en kvalitativ analyse. Det indskydes også, at det 

ikke er alle faktorer, der har indflydelse på kvaliteten i revision, der kan måles 

direkte. Professionel skepsis og fornøden omhu nævnes som eksempler, der 

ikke kan måles, dog gives der ikke yderligere forklaring på, hvilken betydning 

fraværet af disse faktorer har for det samlede billede. 

Som gennemgået i kapitel 2 er betydningen af professionel skepsis og fornøden 

omhu behandlet af (Knechel, Krishnan et al. 2013). De viser, at stort set hvert 

eneste tilfælde af såkaldte ”audit-failures” kan spores tilbage til dårlig 

dømmekraft i revisionsteamet. Også (Francis 2011) konkluderer, som beskrevet 
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i forrige kapitel, at den individuelle kapacitet for professionel skepsis er et 

væsentligt element, der i vid udstrækning mangler belysning. Og at det må 

antages, at den individuelle revisors kompetencer med stor sandsynlighed er 

væsentlige, men at vi ved meget lidt om, hvor væsentligt de er i forhold til alle 

de andre faktorer, der har en indvirkning på revisionskvalitet. En mangel i 

indikatorerne er således helt klart, at de ikke måler på professionel skepsis og 

fornøden omhu, men  ud fra litteraturen, som er gennemgået i dette speciale, 

er det ikke muligt at drage præcise konklusioner om, hvor meget og hvordan 

manglerne påvirker det samlede billede. 

3.1.4. Release-notens spørgsmål 

I enhver sammenhæng er det en væsentlig del af Concept Releasen, og det 

understreges gentagne gange, at arbejdet med at finde og indføre AQI’er ikke 

er tilendebragt med Concept Releasen. En stor del af Releasen indeholder 

spørgsmål, som projektet ønsker besvaret, og disse spørgsmål relaterer sig til 

alle dele af figur 3.1. Herudover opfordres læsere af Releasen til at indsende 

kommentarer omkring et hvilket som helst område af Releasen, som ikke er 

dækket af de specifikke spørgsmål. De mange spørgsmål og opfordringerne til 

at stille spørgsmål understreger, at PCAOB er meget bevidst om hele tiden at 

holde sig for øje, hvor langt arbejdet med at implementere AQI’er rent faktisk 

er. I denne analyse er kun medtaget de spørgsmål i Concept Releasen, som 

anses for at give væsentlige oplysninger i forhold til konklusionerne, men 

samfulde 73 spørgsmål er gengivet i bilag 2. 

I den tidligere omtalte podcast, som PCAOB offentliggjorde samtidig med 

release-noten, udtaler Greg Jonas sig om spørgsmålene. Han siger, at 

spørgsmålene i deres natur er inddelt i to kategorier. Til den første kategori 

hører de spørgsmål, der skal give indsigt i, om det er muligt at udvikle en 

portefølje af kvantitative målinger, der tilvejebringer ny indsigt i kvaliteten af 

revision. I kategorien findes spørgsmål som: Hvilke AQI’er vil være mest 

brugbare? Hvilket niveau skal spørgsmålene relatere sig til? Skal det være den 

enkelte revisionsopgave, det enkelte revisionskontor eller hele revisions-

virksomheden, eller skal det være branche/industri relateret? Endvidere stilles 
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spørgsmål til, hvordan AQI’erne skal testes i forbindelse med en måling af deres 

brugbarhed.  

Den anden kategori af spørgsmål har relation til målingernes anvendelse. 

Lykkes det at lave målinger der giver værdi, hvordan kan de bedst bruges til at 

fremme kvaliteten i revision. Indenfor denne kategori stilles også spørgsmål 

som: Hvilke brugere kan gøre bedst brug af AQI’er? og hvordan vil disse 

brugere bruge AQI’erne i deres arbejde. Der stilles også spørgsmål om, hvorvidt 

det skal være frivilligt eller et krav for revisionsvirksomheder at offentliggøre og 

bruge AQI’er, om der eventuelt skal være specifikke revisionsvirksomheder 

eller brancher, der skal undtages fra et givet program. Desuden stilles 

spørgsmål til, hvordan en eventuel implementering skal være, om der skal være 

forskellige faser i implementeringen, og hvordan sådanne faser i givet fald skal 

designes. 

3.2. Koblingen til international forskning 

Igennem de år arbejdet med AQI’er har stået på, har PCAOB lagt stor vægt på 

at inddrage relevante interessenter, og offentliggørelsen af Releasen er også 

rettet mod dette formål. Efter offentliggørelsen har der været en 

høringsperiode, hvor PCAOB har modtaget 49 høringssvar. Disse høringssvar er 

kommet fra store dele af det samfund, der bliver påvirket af forslaget, dvs. fra 

akademiske kredse, revisionsvirksomheder, revisionsudvalgsmedlemmer, 

myndigheder, virksomheder og lignende. I nedenstående kapitel 5 findes en 

gennemgang af høringssvarene.  

I lyset af denne fremgangsmåde må det være relevant at undersøge, om 

PCAOB i arbejdet med at udforme release-noten, har inddraget allerede 

tilgængeligt materiale fra disse interessenter. Jeg tænker her især på 

inddragelse af artikler fra den internationale forskning, da det repræsenterer 

tilgængeligt og relevant materiale. 

Påfaldende er det, at der i release-noten præcist én gang er inddraget et 

resultat fra en forskningsartikel. Artiklen er (Causholli, Knechel 2012). Den er 

relativt teoretisk og præsentere en antagelse om, at revision er et ”credence 

good”. Dette kan oversættes til et ”gode baseret på tiltro” og bærer følgende 
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tre karakteristika: (1) Sælger er en ekspert, der både anbefaler og leverer 

serviceniveauet til køberen; (2) køberen af disse goder har ikke mulighed for at 

vurdere, hvordan servicen leveres og er derfor tvunget til at stole på sælgers 

anbefalinger; og (3) køberen har ikke mulighed for at vurdere, hvor godt 

servicen blev udført og købers købsbeslutning vil derfor altid være funderet i 

en tiltro til, at sælger kan og vil levere en service i et passende niveau og af en 

passende kvalitet. I release-noten anvendes denne artikel som bevis for, at 

kvaliteten og udfaldet af en revision er vanskeligt, og i nogle tilfælde umuligt at 

fastslå. Især for køberen er det svært at vurdere, da kvaliteten ikke er 

observerbar. Inddragelsen af artiklen synes lidt tilfældig, men giver god 

bevismæssig værdi for release-notens påstand om, at kvaliteten og udfaldet af 

revision er svært for andre end revisor at bedømme. 

Det kan undre, at PCAOB i release-noten har valgt at inddrage denne ene 

forskningsartikel og ikke flere. At inddrage en forskningsartikel signalerer, at 

PCAOB gerne vil anvende forskning, hvilket er i god tråd med ønsket om at 

inddrage interessenter. Det havde dog været ønskværdigt, at inddragelsen af 

relevant litteratur var sket på en mere konsekvent og gennemgående måde, da 

dette havde bidraget til en mere troværdig præsentation af notens baggrund 

og formål. 

Resultatet er, at det kommer til at fremstå enten som en tilfældighed, at kun 

den ene artikel er inddraget, eller som et bevidst fravalg af andre 

forskningsartikler. Et bevidst fravalg kan være motiveret af flere forskellige 

årsager. Det kan være, at det er vurderet for ressourcekrævende at inddrage 

flere (men hvorfor så overhovedet inddrage én?), alternativt kunne 

forklaringen være, at det ikke har været muligt at finde akademiske beviser for 

ret meget mere i release-noten. 

Som gennemgået i ovenstående afsnit 2.1 udtrykker prominente 

repræsentanter fra den internationale forskning bekymring om, at der 

reguleres på områder, hvor der ikke findes klart bevis for, at reguleringen vil 

have den ønskede effekt. (Francis 2011) foreslår således, at der skal være 

større åbenhed fra eksempelvis regulatorer, og at disse skal indvillige i at indgå 

i et samarbejde med den internationale forskning om at tilvejebringe relevant 

data. På tilsvarende vis fremhæver (Knechel, Krishnan et al. 2013) netop PCAOB 
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som en af de regulatoriske myndigheder, der kan have gavn af artiklen. Derfor 

kan det undre, at ingen af forskerne, som er involveret i disse to artikler, har 

bidraget med svar i høringsprocessen6. Når manglende data og et bedre 

samarbejde mellem akademikere og regulatorer nævnes som de måske bedste 

løsninger på de generelle problemer, der findes for forskning i kvaliteten i 

revision, så ville det være nærliggende om de forskere, der efterlyser dette, 

ville vælge at bidrage, når regulator beskæftiger sig med emnet.Dette er et 

problemfelt, som det kunne være interessant at udforske nærmere. Meget 

tyder i hvert fald på, at der ligger nogle store udfordringer i at få etableret et 

bedre samarbejde mellem akademiske kredse og myndigheder. 

3.3. Delkonklusion 

AQI’erne skal være kvantitative og målbare. Det er en af de helt essentielle og 

iboende forudsætninger for arbejdet, som PCAOB har forestået. Denne 

forudsætning følges i hele Concept Releasen med en understregning af, at 

AQI’erne ikke kan stå alene. Indikatorernes værdi og implikationer giver først 

mening, hvis de ses i sammenhæng med og understøttes af den kontekst, som 

de er målt i. Der er i Releasen ikke noget bud på, hvordan denne kontekst skal 

tilvejebringes, og det fremstår i denne sammenhæng tydeligt, at der endnu er 

lang vej igen, inden projektet når et niveau og har en form, der vil kunne 

retfærdiggøre, at indikatorerne tages i anvendelse. 

Indikatorerne er udviklet efter tre principper. De skal være kvantitative for at 

sikre objektivitet og konsistens, de skal stille brugere i stand til at stille kritiske 

spørgsmål, som de ellers ikke ville være i stand til at stille, og alle indikatorerne 

skal fungere sammen som en balanceret portefølje. Principperne fremstår 

inkonsistente og i modstrid med Releasens gennemgående tema om, at 

indikatorerne ikke kan fungere uden kontekst, og Releasen indeholder ikke 

nogen form for bevis for, at de tre principper er plausible, eller om de 

overhovedet kan følges. 

                                                
6
 Se kapitel 5 for en nærmere gennemgang af høringssvarene 
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I release-noten stilles en meget omfattende række af spørgsmål om og 

hvordan, eventuelle AQI’er skal designes og implementeres. Disse spørgsmål 

understreger meget tydeligt, at der endnu er lang vej igen, inden AQI’erne har 

en form, der tåler at blive implementeret i reguleringen af revisors arbejde. 

Med tanke på de mange spørgsmål, som PCAOB har fundet anledning til at 

stille, er det påfaldende, at release-noten ikke i højere grad har søgt svar på 

spørgsmålene i tilgængelig forskning.  
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4. AQI’erne 

Inden gennemgangen af AQI’erne, som de er foreslået af PCAOB, skal det  

understreges, at AQI’erne, som præsenteret i Concept Releasen, ikke er 

endelige målinger. Som det også fremgår af Releasen, forventer PCAOB, at 

antallet af AQI’er vil falde i den endelige form, ligesom det stadig ikke er 

endeligt fastlagt, hvordan alle AQI’erne skal måles.  

4.1.1. Opbygning af framework 

I tråd med litteraturen gennemgået i kapitel 2 har PCAOB udviklet et 

framework igennem hvilket, de vil betragte kvaliteten i revision. Frameworket 

indeholder tre dele, (i) audit professionals, (ii) audit process og (iii) audit 

results, og det minder i nogen grad om de to frameworks opstillet i (Francis 

2011) og (Knechel, Krishnan et al. 2013). (i) audit professionals indeholder om-

råderne availability, competence og focus, (ii) audit process ser på tone, at the 

top and leadership, incentives, independence, infrastructure, monitoring and 

remediation, og til sidst (iii) audit results, der indeholder områderne financial 

statements, internal control, timely reporting of going concern issues, commu-

nications between auditors and audit committees samt enforcement and litiga-

tion. Hvert af disse områder indeholder en eller flere forskellige indikatorer, 

som PCAOB har samlet i oversigten gengivet herunder i figur 4.1. PCAOB 

startede med 70 indikatorer, som i release-noten er reduceret til 28. 

Frameworket og de 28 indikatorer bygger primært på PCAOB medlemmernes 

erfaringer, og det fremgår af Releasen, at indikatorerne på nuværende 

tidspunkt af projektet i nogen grad er opstået ud fra projektdeltagernes 

intuition. I Releasens præsentation af frameworket understreges det også 

(igen), at projektet fokuserer på at indhente metoder til at evaluere de 

foreslåede indikatorer. For eksempel kan det vise sig, at bestemte indikatorer 

kan være dubletter af hinanden, mens andre ikke kan generere tilstrækkelig 

brugbar information. Antallet og valget af specifikke indikatorer er derfor ikke 

fast.   
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Figur 4.1 

 

Concept Releasen foreslår to niveauer, som hver af indikatorerne skal måles på, 

engagement level og firm level7. Engagement level kan defineres som det 

enkelte revisionsengagement, altså ét revisionsteam i én revideret virksomhed, 

der munder ud i ét regnskab. Derimod nævnes det flere steder i Releasen, at 

                                                
7
 Bortset fra indikator nr. 7, der kun måles på engagement-level, samt 13, 14 og 26, der kun måles på firm-level. 
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der er flere muligheder for at definere firm-level niveauet. Det vil altid være 

indenfor samme revisionsvirksomhed, men hvilket niveau, der giver bedst 

mening at aggregere data på, er noget, der kan diskuteres. Releasen nævner 

flere muligheder, herunder industri/branche, kontor, region eller globalt, og 

opfordrer til, at læsere af Releasen byder ind med holdninger og forslag til 

definitionen af dette niveau. En anden udfordring er, hvordan data fra 

revisioner udført af mere end én revisionsvirksomhed skal samles og 

aggregeres, og hvordan man sikre et korrekt billede af revisioner, hvor der er 

væsentlig deltagelse af virksomhedens egne interne revisorer. 

4.1.2. Brugerne af AQI’erne 

Nedenstående figur 4.2 er gengivet fra Concept Releasen, og den viser de 

primære brugere, som projektet har identificeret. Herudover nævnes 

akademikere, virksomhedernes ledelser, pressen og den generelle offentlighed 

som øvrige brugere. I denne sammenhæng nævner projektet, at det også vil 

være en mulighed, at forskellige grupper af brugere kan modtage forskellige 

niveauer af information.  

Figur 4.2: Concept Release page 18 

Potential AQI user Potential use (Decisions AQIs can influence) 

Audit committees  Assess reporting risk and audit quality 

 Retain and compensate auditors 

 Oversee auditors 

Audit Firms  Assess and manage risk 

 Improve quality control efforts and, ultimately, 
audit quality 

 Identify root causes of audit deficiencies and 
remediate weaknesses 

Investors  Assess reporting risk 

 Vote shares 

PCAOB (and other regulators)  Inform policy-making 

 Assist root cause and quality control projects 

 Stimulate public discussion of, and market de-
mand for, quality 
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Release-noten indeholder en grundig gennemgang af, hvorfor det forventes, at 

brugerne vil være interesserede i indikatorerne. I forbindelse hermed nævnes 

for hver forventet brugergruppe en række situationer, hvor indikatorerne vil 

kunne bidrage med for det første viden, som brugerne forventes at 

efterspørge, og for det andet viden som ikke er tilgængelig i dag. Denne 

gennemgang mest af alt én lang spekulationsøvelse, der har til hensigt at 

overbevise tvivlere om nødvendigheden og nytten af indikatorerne. Ud fra et 

mere videnskabeligt perspektiv kunne gennemgangen have draget stor nytte af 

en inddragelse af litteraturen, men som allerede nævnt er dette kun været 

gjort i ét tilfælde. Jeg vil i denne sammenhæng ikke komme nærmere ind på 

Release-notens præsentation af, hvorfor det forventes, at specifikke brugere 

har behov for de informationer, som indikatorerne giver.  

4.1.3. AQI’erne 

Indikatorerne er som nævnt inddelt i tre overordnede kategorier: Audit 

professionals, Audit process og Audit results. I release-noten er det tiltænkt, at 

indikatorerne skal måles på to niveauer, engagement-level og firm-level, og i 

det følgende afsnit vil jeg, hvor det er muligt8, præsentere indikatorerne ud fra, 

hvordan de er tiltænkt i det første niveau: engagement-level. Årsagen til, at jeg 

udelukkende præsenterer dem på dette niveau, er for det første de ovenfor 

nævnte udfordringer med at definere firm-level, og for det andet fordi det ikke 

er nødvendigt for forståelsen i denne gennemgang at gennemgå indikatorerne 

på begge niveauer. Release-notens præsentation af indikatorerne er på relativt 

omfattende 26 sider, og beskrivelsen af hver indikatorerne falder i tre dele. 

Første del forklarer den pågældende indikators iboende natur, anden del 

indeholder en foreslået metode til at måle indikatoren, og i sidste del 

diskuteres, hvorfor pågældende indikator er blevet foreslået samt i enkelte 

tilfælde mulige problemer, der kunne være ved denne indikator.  

                                                
8
 Indikator 13, 14 og 26 måles kun på firm-level niveau 
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I nedenstående gennemgang er formålet i første omgang er en beskrivelse af 

selve indikatoren. Det primære fokus i gennemgangen er derfor på, hvordan 

indikatoren måles, da det giver den mest præcise kortfattede beskrivelse.  

Gennemgangen er for overskuelighedens skyld holdt i bulletform. Overskriften 

fra Concept Relesen er understreget, og selve titlen på den enkelte AQI er 

herunder gengivet sammen med det nummer, AQI’en har i releasen. Ud for 

hver bullet har jeg gengivet målingsmetoden, som beskrevet i Concept 

Releasen. 

Audit professionals 
 
Availability 

1. Staffing ratio. 
o Hvor mange timer har partneren ifht. resten af teamet? 
o Hvor mange timer har partneren ifht. Managers? 
o Hvor mange timer har partneren ifht. Medarbejdere? 

2. Partner workload 
o Hvor mange fakturerbare timer har partneren? 
o Antal kunder pr. partner? 
o Utilization percentage. Partnerens antal fakturerbare timer ifht. 

antal arbejdstimer pr. år i alt (det er lidt uklart, hvordan det 
defineres, hvor mange arbejdstimer der findes på et år) 

3. Manager and staff workload 
o Utilization percentage (som under partner) 
o Gennemsnitligt antal arbejdede timer pr. uge 

4. Technical Accounting and auditing ressources 
o Antal fakturerbare timer fra tekniske ressourcer ifht. antal 

fakturerbare timer i alt (Det er ikke klart defineret, hvad der 
forstås ved en teknisk ressource)  

5. Persons with specialized skills or knowledge 
o Antal fakturerbare timer af personer med særlige kompetencer 

(Det er ikke klart defineret, hvordan sådanne personer 
identificeres) 
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Competence 

6. Experience of audit personel 
o Antal år på kunden 
o Antal år i nuværende stilling 
o Antal år i virksomheden 

7. Industry experience of audit personel 
o Erfaring i antal år for partnere, managere og specialister (ikke 

juniorer) 
8. Turnover of audit personel 

o Målt i procent antallet af personer fra de seneste år, der ikke 
længere er en del af opgaven (måles også for virksomheden) 

9. Amount of work centralized at service centers 
o Målt i procent, andelen af fakturerbare timer, der udføres af 

centrale service centre (Det er ikke klart defineret, hvad der menes 
med centrale service centre) 

10. Training hours pr. Audit professional 
o Antal timers uddannelse delt op på 

 Faglig uddannelse 
 Etisk/uafhængigheds uddannelse (det fremgår ikke hvem 

eller hvordan, det afgøres om uddannelse er relevant, og i 
givet fald etisk eller faglig) 

Focus 

11. Audit hours and risk areas 
o Antal og procentdel af fakturerbare timer pr. risikoområde 

identificeret i planlægningen. 
12. Allocation of audit hours to phases of the audit 

o Dette års planlagte antal timer pr fase, ifht. tidligere års faktiske 
fakturerede antal timer pr. fase 

Audit process 
 
Tone at the top and leadership 

13. Survey of firm professionals 
o Anonym og uafhængig spørgeskemaundersøgelse af både 

nuværende og tidligere medarbejdere om 'tone at the top' 
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Incentives 

14. Quality ratings and compensation 
o Procentdel af partnere hhv. managere, der får over hhv. under 

gennemsnitlige quality ratings 
o Procentdel af partnere hhv. managere, der får over gennemsnitlige 

lønstigninger 
15. Audit fees, effort and client risk 

o Ændringen i honorar sammenholdt med ændringen i fakturerbare 
timer fra managere og partnere. (Skal måle om prispres forårsager, 
at mere junior/billigere ressourcer bliver sat ind.) 

Independence 

16. Compliance with Independence Requirements 
o Gennemsnitlig antal medarbejdere udtaget til compliance 

gennemgang  
o Antal timers undervisning pr. medarbejder i snit 

Infrastructure 

17. Investments in infrastructure supporting quality auditing 
o Måles som investeringer i medarbejdere, processer og teknologi 

ifht. overskud genereret på kunde og firma-niveau 

Monitoring and remediation 

18. Audit firms' Internal quality review results 
o Inklusive antallet af fundne brud 

19. PCAOB inspection results  
o Inklusive antal og type af findings 

20. Technical competency testing 
o Skal måle niveauet af teknisk kompetence hos personalet, samt de 

indsatser der gøres for at opretholde et højt niveau (det fremgår 
ikke, hvordan det skal måles) 
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Audit results 
 
Finansiel statements 

21. Frequency and impact of Financial Statement Restatements for Errors 
o Antal og størrelse af rettelser grundet fejl 

22. Fraud and other financial reporting misconduct 
o Besvigelser og anden regnskabsmanipulation 
o Der kræves yderligere undersøgelser, inden PCAOB foreslår, 

hvordan der måles på dette. 
23. Inferring audit quality from messaures of financial reporting quality 

o Yderligere undersøgelser kræves, inden PCAOB vil lægge sig fast på 
en anbefaling på dette område. Fokus på hvilke 
kvalitetsindikatorer, der er væsentlige for regnskabsbrugere. 

Internal control 

24. Timely reporting of Internal control weaknesses 
o Skal måle, hvorvidt en revisionsvirksomhed er i stand til at opdage 

væsentlige svagheder i den reviderede virksomheds interne 
kontroller. 

Going concern 
 

25. Timely reporting of going concern issues 
o Antallet og den procentuelle andel af årsrapporter uden going 

concern forbehold, hvor virksomheden det efterfølgende år får 
alvorlige økonomiske problemer. (Det er ikke helt tydeligt, 
hvordan alvorlige økonomiske problemer skal defineres) 

Communication between auditors and audit committees 

26. Results of independent surveys of audit committee members 
o PCAOB foreslår indførelse af en uafhængig og anonym 

spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af revisionsudvalg 

Enforcement and litigation 

27. Trends in PCAOB and SEC enforcement proceedings 
o De seneste fem års sager hos relevante tilsynsmyndigheder 
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28.  Trends in private litigation 
o Frekvens, indhold af og resultat af civilretslige sager mod 

revisionsvirksomheden 

4.2. Andre AQI tiltag 

PCAOB er ikke den eneste organisation, der har indledt et arbejde med henblik 

på indførelse af kvantitative målinger af kvaliteten i revision. I alt er der ni tiltag 

omhandlende emnet på globalt plan. Disse tiltag er gennemgået i (FEE 2015), 

en rapport udgivet af Federation of European Accountants (FEE) i november 

2015. 

I nedenstående figur 4.3 opsummeres ultrakort hvilke organisationer, der har 

arbejdet med AQI’er, og hvad formålet med deres arbejde har været.   

Figur 4.3 

Organisation Land Formål/indhold 

NBA Holland 
Revisionsvirksomheder skal rapportere på et sæt af AQI'er i deres 

transparency rapportering eller årsrapport 

FAOA Schweiz 
Den offentlige myndighed har indsamlet AQI data over en periode på 

seks år fra de fem største revisionsvirksomheder i Schweiz. 

FRC England 
FRC har udviklet et sæt af AQI'er. De seks største 

revisionsvirksomheder i England har på frivillig basis indvilliget i at 
offentliggøre disse. 

PCAOB USA Yderligere præsentation undlades her 

CAQ USA 
CAQs AQI projekt bliver pilottestet netop nu. Formålet er, at 
AQI'erne skal kunne indgå som inspiration eller supplement i 

revisionsvirksomheders transparency rapporteringer. 

CPAB Canada 
Den offentlige myndighed har i 2014 udgivet en rapport, hvori den 

udtrykker at være tilhænger af obligatorisk offentliggørelse af AQI'er. 
Ingen regulering indført endnu. 

CAANZ 
Australien 

og New Zea-
land 

Større revisionsvirksomheder i Australien og New Zealand har siden 
2013 været forpligtet til at offentliggøre transparency rapportering. I 
evaluering af disse rapporter har den offentlige myndighed foreslået 

en række AQI'er, der frivilligt kan rapporteres på. 

ACRA Singapore 
Den offentlige myndighed har i oktober 2015 offentliggjort en liste af 

AQI'er. Disse er tiltænkt et frivilligt brug. 

IOSCO International 
Organisationen har i november 2015 offentliggjort en guide til 

transparency rapportering. I denne er indeholdt nogle få eksempler 
på AQI'er, som inspiration til rapporteringen. 
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Som det fremgår af figuren, er der stor diversitet i rækken af lande, der har 

AQI- tiltag, og anvendelsen af AQI’erne sker med forskelligartede formål. 

Mange organisationer har udarbejdet AQI’er med det formål at give inspiration 

til rapportering, mens der i Holland og Schweiz som de eneste lande er 

obligatorisk indberetning af AQI-data. 

Til uddybning har jeg i bilag 3 gengivet en figur fra rapporten, der skaber et 

overblik over, hvilke indikatorer der er gennemgående. I figuren ses at 15 

indikatorer kan findes i mindst tre af de ni organisationers målinger. Figuren 

viser således de målinger, der bliver foreslået af flest organisationer. Det 

fremgår, at alle 15 indikatorer er en del af PCAOBs Concept Release, og det må 

derfor konkluderes, at mange af Concept Releasens målinger nyder bred 

anerkendelse. Det kan desuden bemærkes, at PCAOB er den eneste 

organisation, som er repræsenteret indenfor alle 15 kategorier. 

4.3. Delkonklusion 

Indikatorerne tager udgangspunkt i et framework udarbejdet af PCAOB som en 

del af AQI-projektet. Dette framework ser på kvalitet i revision med 

udgangspunkt i en række områder, hvor kvaliteten i revision afhængigt af 

situationen påvirkes forskelligt. Som vist i kapitel XXX minder Frameworket  i 

høj grad om de i litteraturen opstillede, og det må konkluderes, at det 

teoretiske fundament for udviklingen af indikatorerne fremstår 

velgennemtænkt og i overensstemmelse med de metoder, der anvendes i 

international forskning.  
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5. Høringssvar 

I forbindelse med udgivelsen sendte PCAOB Concept Releasen i offentlig 

høring. Høringssvarene giver et indblik i interessenternes interesse i PCAOBs 

arbejde og i deres holdning til indholdet af Concept Releasen. En analyse af 

høringssvarene kan bidrage til en forståelse af interessenternes holdning til 

brugen af AQI´er.  

5.1. Gennemgang af høringssvar 

Som nævnt herover har PCAOB modtaget en række høringssvar fra berørte 

interessenter. Af disse høringssvar fremgår mange argumenter for og imod 

AQI’er generelt, og disse gennemgås i det følgende afsnit.  

Høringssvarene viser mange argumenter for og imod AQI’er generelt. I 

nedenstående figur 5.1 er interessenterne og deres svar kategoriseret:  

Figur 5.1 

Respondent Antal For Imod 
Med 

forbehold 

Offentlig-

gøres 

Ikke offen-

tliggøres 

Repræsentant for revi-

sionsfaget 
15 7 5 3 7 8 

Revisionsvirksomhed 10 3 0 7 3 7 

Bestyrelse/revisionsud

valg 
6 0 0 6 0 6 

Investor 6 5 1 0 5 1 

Akademiker 4 4 0 0 4 0 

Myndighed 4 1 1 2 1 3 

Organisation 4 1 0 3 1 3 

I alt 49 21 7 21 21 28 

 

Respondenterne er i figurens første kolonne inddelt i syv kategorier med 

udgangspunkt i, hvilken interessent eller interessentgruppe de repræsenterer:  
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Repræsentant for revisionsfaget: Herunder interesseorganisationer og enkelte 

revisorer, der ikke repræsenterer en revisionsvirksomhed. 

Revisionsvirksomhed: Deloitte, KPMG, BDO m.fl. i alt 10 større revisionshuse 

Bestyrelse/revisionsudvalg: Bestyrelsesmedlemmer, herunder medlemmer af 

revisionsudvalg 

Investor: Investorer og interesseorganisationer for investorer 

Akademiker: Professorer og universitetsrepræsentanter 

Myndighed: Offentlige instanser  

Organisation: Organisationer, der ikke falder ind under ovenstående kategorier 

I figurens kolonne 2 optælles hvor mange respondenter, der er indenfor den 

pågældende kategori, og i kolonne 3-5 er alle høringssvar delt i forhold til 

respondenternes holdning til de idéer, der er fremsat i Concept Release. 

Respondenternes holdning er opdelt i kategorierne ”for”, ”imod” eller ”med 

forbehold”. Sidstnævnte ”med forbehold” bruges i de tilfælde, hvor 

respondenten påpeger både fordele og ulemper, men ikke konkluderer imod 

en fortsat udvikling af AQI’er. Et typisk eksempel indenfor denne kategori er en 

respondent, der er tilhænger af, at der udvikles AQI’er, men der skal være 

frivillighed i forhold til om og hvordan, AQI’erne efterfølgende skal anvendes. 

Denne gruppe af respondenter er modstandere af, at der skal være tvungen 

offentliggørelse af AQI-data, men tilhængere af, at der udvikles et 

standardiseret sæt af AQI’er, som virksomhedernes revisionsudvalg, i 

samarbejde med den eksterne revisor, kan vælge iblandt. I de sidste to 

kolonner angives, hvor mange respondenter i pågældende kategori, der mener, 

at AQI-data bør offentliggøres henholdsvis ikke offentliggøres. For en 

summarisk gennemgang af alle høringssvar henvises til bilag 4. 

5.2. Generelle tendenser 

Som det ses af ovenstående figur 5.1, er der en klar overvægt af respondenter, 

der støtter PCAOBs tiltag om at udvikle AQI’er. Af 49 respondenter er kun syv 

direkte modstandere af forslaget. De 42 respondenter, der helt eller med 

forbehold støtter en fortsat udvikling, er fordelt blandt samtlige kategorier, og 
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der er således ikke én kategori af respondenter, hvoriblandt der ikke findes 

tilhængere af forslaget.  

Hvad angår spørgsmålet om offentliggørelse er der blandt organisationer, der 

repræsenterer investorer, et klart flertal, der finder det bydende nødvendigt, at 

AQI data skal offentliggøres, således at investorer får en mulighed for at bruge 

data i deres analyser af virksomheden. Et eksempel herpå er Jeff Mahoney fra 

Council of Institutional Investors, der konkluderer:  

”… if requiring public AQI’s is not an objective of this project, we would respect-

fully request that the Board promptly consider dropping this project from its 

agenda and reallocating its limited resources to other projects and activities 

that are intended to directly and substantially benefit investors—the customers 

of audited financial reports.” 

Netop dette spørgsmål er genstand for mange kommentarer i høringssvarene. 

Som figur 5.1 viser, så er 28 ud af 49 respondenter modstandere af, at data skal 

offentliggøres. Et eksempel herpå er Joseph M. Falbo, Jr., der er President i 

New York State Society of Certified Public Accountants, som skriver: 

“We firmly believe that if some or all of the suggested AQIs were ultimately 

adopted in any form as part of a PCAOB standard or rule, they should not be the 

subject of any public disclosure but should only be made available for discus-

sions between auditors and audit committees. Our view is based primarily on 

the fact that other readers of such information will not be in a position to en-

gage in dialog with, and ask questions of, auditors and management, as an au-

dit committee is. The risk, therefore, of drawing incorrect conclusions from such 

disclosures, no matter how carefully drafted, is unacceptably high.” 

Denne holdning er gennemgående hos en række af de 21 respondenter, der er 

imod offentliggørelse af AQI-data. De frygter, at offentliggjorte data vil blive 

misbrugt eller misforstået med utilsigtede og negative konsekvenser til følge. 

Også blandt de ti revisionsvirksomheder, der har indsendt kommentarer, er der 

forskelle på, hvordan de ønsker data anvendt. Ingen af de ti er modstandere af, 

at der udvikles et standardiseret sæt af indikatorer, som virksomhederne kan 

beregne og anvende i dialogen med eksempelvis revisionsudvalg. Men der er 
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en forskel i, hvordan revisionsvirksomhederne ønsker data anvendt. Kun tre af 

de ti ønsker data offentliggjort i en eller anden grad.  

Interessant er det imidlertid, at det er de tre største virksomheder målt på 

antal medarbejdere, der gerne ser data offentliggjort – jf. nedenstående figur 

5.2. Big 4 og andre af verdens største revisionsvirksomheder er repræsenteret i 

rækken af respondenter, men de tre, der ønsker data offentliggjort, er de tre 

største af Big 4 målt på antal medarbejder. Det tyder således på, at der er en 

positiv sammenhæng mellem revisionsvirksomhedens størrelse og ønsket om 

at offentliggøre AQI data. En forklaring på denne tendens er det ikke muligt at 

læse ud af høringssvarene, men det er ikke desto mindre en ret tydelig 

tendens. 

Figur 5.2: Kilde; virksomhedernes hjemmesider  

Virksomhed/organisation For Imod Med forbehold Offentliggøres Medarbejdere 

Deloitte & Touche LLP X 
  

Ja 225.400 

Ernst & Young LLP X 
  

Ja 212.000 

PricewaterhouseCoopers 

LLP13 X 
  

Ja 208.100 

KPMG LLP 
  

X Nej 173.965 

Grant Thornton LLP 
  

X Nej 42.500 

McGladrey LLP9 
  

X Nej 8.000 

BDO USA, LLP10 
  

X Nej 3.000 

Crowe Horwath LLP 
  

X Nej 3.000 

Dixon Hughes Goodman LLP 
  

X Nej 1.800 

WeiserMazars LLP11 
  

X Nej 800 

 

                                                
9
 13 McGladrey LLP er efterfølgende blevet en del af RSM International, verdens syvende største uafhængige 

revisionsvirksomhed med samlet 37.500 medarbejdere 
10

 BDO USA, LLP er en del af BDO International, verdens 5. største revisionsvirksomhed med 60.000 

medarbejdere 
11

 WeiserMazars LLP er en del af Mazars, verdens 11. største revisionsvirksomhed med 17.000 medarbejdere. 
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Et specifikt høringssvar af særlig interesse kommer fra James R. Dalkin, som er 

Director, Financial Management and Assurance i U.S. Government Accountabil-

ity Office (GAO). GAO kalder sig selv for ”congressional watchdog” og er 

indstiftet med det formål at holde øje med, hvordan den amerikanske føderale 

regering bruger skatteydernes penge. Bl.a. skal GAO støtte kongressen med 

information, der kan lede til en mere effektiv anvendelse af det nationale 

budget12.  

I svaret skriver James R. Dalki, at AQI-projektet måske kan skabe værdi ved at 

vise trends på tværs af revisionsbranchen. Men han påpeger, at det kan være 

svært at afgøre, om brugen af AQI’er vil bidrage til overordnede forbedringer i 

revisionskvalitet. Det anbefales, at der laves en analyse af omkostninger og 

gevinster, inden der bruges yderligere ressourcer på projektet. Nedenstående 

tre citater fra svaret er eksempler på de risici, forfatteren ser i projektet. 

 For example, auditors may at times focus on meeting AQI expectations 

rather than audit objectives 

 We are also concerned that public reporting of AQI information could 

lead to inappropriate conclusions by users who do not have access to the 

qualitative and other information necessary to place AQIs in an appropri-

ate context. 

 there may be many reasons unrelated to audit quality that could result in 

significant discrepancies between a firm’s AQIs and an established norm. 

Der er grund til at hæfte sig ved dette høringsvar. Organisationen GAO har som 

nævnt stor indflydelse på kongressen, og eftersom PCAOB rapporterer til 

Securities and Exchange Commission, der er et organ under den amerikanske 

regering, så må de usikkerheder, som GAO udtrykker i ovenstående citater, 

anses for væsentlige for processen fremadrettet. 

I denne sammenhæng kan også nævnes, at der er kommet høringssvar fra 

yderligere to myndigheder. Det ene er fra Frank Schneider, Chief Executive Of-

ficer ved Federal Audit Oversight Authority of Switzerland. Netop denne 

                                                
12

 http://www.gao.gov/about/index.html 
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myndighed har for seks år siden indført et regelsæt, der i nogen grad ligner det, 

PCAOB foreslår. Igennem de seneste seks år har de schweiziske myndigheder 

indsamlet tilsvarende data fra de fem største revisionsvirksomheder i Schweiz. 

Der udtrykkes i svaret stor tiltro og støtte til PCAOBs projekt, der altså i høj 

grad ligner det, som myndigheden selv har indført i Schweiz. Det er svært at 

vide, hvor meget bias, der er i denne udtalelse, forstået på den måde, at hvis 

de schweiziske myndigheder skulle udtrykke en anden holdning end den, de 

udtrykker, så ville det svare til, at de er modstandere af deres egne 

fremgangsmåde. Omvendt kan det naturligvis påpeges, at netop de schweiziske 

myndigheder må anses for at have erfaring med området og derfor ikke udtaler 

sig på baggrund af spekulationer. 

PCAOB har også bedt om kommentarer til, hvordan den fremtidige proces skal 

være, hvilket har givet anledning til stor opmærksomhed. Respondenterne har 

her forholdt sig til spørgsmål relateret til det fortsatte testarbejde og til selve 

implementeringsfasen. 23 respondenter påpeger, at der bør være yderligere 

tests, inden arbejdet med at indføre AQI’er skal bringes til næste niveau. Til 

sammenligning var der ingen, der sagde det modsatte, og de resterende 26 

respondenter har således ikke udtalt sig om emnet. Dette ligger godt i tråd med 

Releasens eget indhold, der som gennemgået i kapitel 3 flere gange påpeger, at 

der endnu er lang vej igen. 

Et andet væsentligt spørgsmål, som stilles i Concept Releasen, er spørgsmålet, 

om indførelse af AQI’er vil have utilsigtede konsekvenser. Præcist hvilke 

konsekvenser, der anses som værende utilsigtede, er ikke defineret, men det 

må antages at være konsekvenser, der har negativ effekt på kvaliteten i 

revision, eller som ikke opfylder formålet med Releasen – jf.  Afsnit 3.1.2. Også 

dette spørgsmål har været genstand for en lang række kommentarer.  

I 33 høringssvar nævnes potentielle utilsigtede konsekvenser. Blandt utilsigtede 

konsekvenser nævnes, at anvendelsen af AQI’er kan have adfærdsregulerende 

konsekvenser, f.eks. at enkelte deltagere i markedet vil spekulere i at optimere 

deres score, i stedet for at forsøge at optimere deres kvalitet (Lisa A. Ritter). En 

anden konsekvens er en risiko for, at AQI'erne vil blive fortolket som præcise 

algoritmer, der præcist kan beskrive kvaliteten af revision, og at de derigennem 

vil være mere misvisende end informerende for brugerne (Joseph M. Falbo). 
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Det påpeges også, at det ikke altid er muligt at sammenligne AQI’er på tværs af 

forskellige virksomheder/brancher, og derfor kan der opstå misforståelser eller 

misvisende målinger (Crowe Horwath LLP). Det kan bemærkes, at der ikke 

nogle af  respondenterne, der svarer, at AQI’erne ikke vil have utilsigtede 

konsekvenser. 

5.3. Delkonklusion 

Analysen af høringssvarene, som PCAOB har modtaget, viser klart nogle 

tendenser. Det fremgår, at spørgsmålet om hvorvidt AQI-data skal 

offentliggøres er af stor vigtighed for respondenterne. Samtlige respondenter 

har udtalt sig om dette i en eller anden form, og blandt udtalelserne er der 

meget skarpe holdninger. De respondenter, der repræsenterer investorer eller 

de akademiske kredse, ønsker fuld offentliggørelse. Dette er ganske givet 

forårsaget af disse gruppers ønske om mere tilgængelige data til brug i analyser 

og forskning i kvaliteten i revision.  

Af de ti revisionsvirksomheder, der responderer, er det kun de tre største, 

Deloitte, Ernst & Young og PwC, der ønsker offentliggørelse af data. Hvorfor 

der er sammenhæng mellem virksomhedens størrelse og virksomhedens 

holdning, kan ikke med sikkerhed læses ud af høringssvarene. Der er flere 

mulige forklaringer, herunder, at disse virksomheder har de bedste muligheder 

for at styre efter AQI’målinger. Jo større virksomheden er, jo bedre mulighed 

har den for at oprette afdelinger med det specifikke formål at sikre gode AQI-

målinger. Derfor vil store virksomheder have de bedste forudsætninger for at 

kunne indrette deres virksomhed, så AQI-resultaterne kan bruges som et 

konkurrenceparameter. 

Et interessant spørgsmål, der må stilles, og som ikke behandles i hverken 

Concept Releasen eller i høringssvarene er, hvem der sikrer høj kvalitet i selve 

målingen. Skal der oprettes en enhed, der laver kvalitetskontrol af målingerne? 

Det er revisionsvirksomhederne, der i vid udstrækning selv står for at lave 

målingerne, og kan de siges at være uafhængige i resultatet? Særligt i de 

tilfælde, hvor det besluttes at offentliggøre resultaterne? 
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6. AQI’ernes modtagelse i Danmark 

Gennemgangen af AQI’erne i kapitel 1-5 er foretaget i et globalt perspektiv. I 

kapitel 6 er perspektivet dansk. Med det formål at belyse både det praktiske 

arbejde med AQI’erne og holdninger til AQI’erne har jeg lavet interviews med 

følgende personer: René Herman Christensen (Partner i Deloitte), Jesper 

Hansen (Partner i PwC), Jesper Jarlbæk (professionel investor og 

bestyrelsesmedlem), Martin Samuelsen og Christel Maria Thousing (Tilsynschef 

og Chefkonsulent i Revisiontilsynet) samt Claus Okholm og Kim Stormly Hansen 

(Revisionschef i Nykredit og Vicerevisionschef i Nykredit og formand for Interne 

Revisorer i Danmark). De er alle centralt placeret i deres respektive 

organisationer, og de har et tæt kendskab til AQI´erne. Desuden repræsenterer 

de et meget bredt udsnit af de væsentligste interessenter, der vil blive påvirket, 

hvis lignende tiltag bliver indført i Danmark.  

Formålet med dette kapitel er således at afdække potentielle danske brugeres 

syn på de foreslåede målinger. I kapitel 2 har jeg gennemgået den 

internationale forsknings position i debatten om målingerne, og dette kapitel 

skal bidrage med en mere praksis-orienteret synsvinkel. Gennemgangen af den 

internationale forskning har ikke kunnet påvise, at målingerne har en form, der 

vil kunne bidrage med noget brugbart. Spørgsmålet er, om interessenterne 

bakker op om denne holdning, eller om de faktisk gerne vil have målingerne? 

6.1. To af Big 4 revisorerne 

Én af de væsentlige interessegrupper i arbejdet med at måle på kvaliteten i 

revision må være revisionsvirksomhederne. Som gennemgået i ovenstående 

kapitel 5 har en række af revisionsvirksomhederne udtalt sig i høringssvarene, 

og der er en tendens til, at de største virksomheder er de mest positive i 

forhold til at lave og offentliggøre sådanne målinger. Dette er begrundelsen for 

lave interviews med to af repræsentanterne fra Big 4 i Danmark, nemlig 

Deloitte og PwC. 
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6.1.1. René Herman Christensen, Partner i Deloitte 

I det første interview jeg vil gennemgå har René Herman Christensen indvilliget 

i at udtale sig på vegne af Deloitte Danmark.  

René Herman Christensen er partner i Deloitte og leder af Deloittes faglige 

afdeling i Danmark, benævnt AuditBusinessSolutions. Dette giver René Herman 

Christensen stor berøring med Deloittes diskussioner om kvalitet i udførelsen af 

revision, og han er også meget tæt på definition og opfølgning af en række 

interne KPI’er, som Deloitte allerede i dag bruger.  

René Herman Christensen tager udgangspunkt i den kontekst, som han mener, 

arbejdet med kvantitative målinger af revisionskvalitet skal forstås i. Han 

opridser til forklaring den forretningsmodel som revisor efter hans mening 

arbejder ud fra. Modellen er gengivet herunder i Figur 6.1, og illustrerer, at 

revisor bliver presset på tre fronter. Han forklarer, at:  

”… kunderne vil have lavere priser, 

tilsynet eller myndighederne kan ikke 

forstå, hvorfor det kan være så svært 

at overholde revisionsstandarderne,  

ikke mindst på dokumentationssiden, 

og talenterne ansat hos revisor vil 

både have mere uddannelse og mere 

indviklede, udviklende og interessante 

arbejdsopgaver.  

Det revisionshus, det bedst lykkes for at operere indenfor denne trekant af 

modstridende interesser vil ifølge René Herman Christensen løbe af sted med 

den største succes.  

Deloitte er relativt langt i arbejdet med at lave og måle på AQI’er. Da Deloitte 

startede for få år siden var bruttolisten på 198 AQI’er. Den er i dag skåret ned 

til 16 konkrete mål, som der bliver lavet løbende målinger og grundig 

opfølgning på. Og Deloitte er gået videre end det, målingerne har direkte 

indflydelse på områder som aflønning og forfremmelser: 

  
Revisor 

Kunder 

Tilsyn Talenter 

Figur 6.1 
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”I belønningssituationer har kvalitet en stadig større betydning hos Deloitte. 

Deloitte har eksempelvis indført KPI’er pr. partner, der løbende kan følges i et 

dashboard. Blandt disse KPI’er findes rene kvalitets-KPI’er ved siden af de mere 

almindelige økonomiske KPI’er. Og disse danner sammen grundlag for 

bonusbaseret vederlæggelse. Herudover spiller kvalitets KPI’er også en 

nøglerolle, når det eksempelvis skal vurderes, om en Manager skal udnævnes til 

Senior Manager”. 

Selv om mange af disse indikatorer ligger fint i tråd med PCAOBs, er der 

alligevel nuanceforskelle. René Herman Christensen fremhæver AQI’er på 

uddannelse som et sted, hvor PCAOBs forslag kunne forbedres, og hvor også 

Deloittes egne målinger har et forbedringspotentiale:  

”Der er en tendens til, at statsautoriserede revisorer først og fremmest deltager 

i uddannelse for at beholde beskikkelsen, eller for at leve op til interne krav. 

Men hvor er ønsket om at lære noget? Hvis man skal måle på noget, skal der 

måles på effekten af læring. Det kunne være spørgeskemaundersøgelser 

umiddelbart efter endt uddannelse, eller måske et halvt år efter et team har 

været på kursus, så skal der måles på, om teamet handler anderledes i givne 

situationer. Om man har siddet på en skolebænk og sovet i 8 timer giver ingen 

mening at måle på”.  

Et af de områder, der efter René Herman Christensens mening er vigtigst at 

måle på, er tone at the top. Han forklarer det således: 

”Tone at the top er holdningsdannelse, og det savner jeg fokus på. Hvad er der 

blevet af den faglige stolthed, og respekten for, at revisor skal tjene som 

offentlighedens tillidsrepræsentant? Hvordan kan vi stadig, også i Deloitte, 

have revision af små klasse B virksomheder, hvor samme revisor har bogført 

alle bilag, opstillet regnskabet, og til sidst revideret det hele med blank 

påtegning. Og samtidig forventer tilsynet, at samtlige dokumentationskrav og 

alle revisionsstandarder er overholdt, mens murermester Jensen bare gerne vil 

have revisionen lidt billigere. Der er lang vej igen, før den almindelige dansker 

forstår vigtigheden af kvalitet af revision, især på revision af små 

virksomheder”.  
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I forlængelse heraf understreger René Herman Christensen da også, at det især 

er på de små kunder, at Deloitte finder fejl i den udførte revision, når der 

foretages interne kvalitetsundersøgelser. 

Globalt måler Deloitte på en række såkaldte Audit Imperatives13. På disse 

områder, er det efter René Herman Christensens mening bydende nødvendigt 

at holde en høj kvalitet, men også løbende at blive bedre. Disse Audit 

Imperatives kan i nogen grad sammenlignes med AQI’erne, og én af årsagerne 

til at AQI’er kunne virke, kan forklares således: 

”Nu ligger Danmark ganske pænt i disse målinger, men hvis ikke det var 

tilfældet, hvis eksempelvis Danmark var sidst, så ville det helt sikkert føre noget 

med sig. Så ville den danske ledelse blive ringet op af den globale ledelse og 

stillet til ansvar for de dårlige målinger, og det ville føre til et meget skarpt 

fokus på kvalitetsforbedringer. Det samme ville være tilfældet med AQI’erne. 

Deloitte ville aldrig acceptere at ligge dårligt i disse målinger”. 

René Herman Christensen er således fortaler for krav om målinger i Europa og 

Danmark, fordi det kan påvirke kvaliteten både i branchen som helhed og i 

Deloitte. Som han udtrykker det: 

… jo mere vi kan få af den slags jo bedre. Vi skal øve os i at finde de helt rigtige 

KPI’er, dem der rent faktisk påvirker kvaliteten. Vi vil rigtig gerne kunne 

konkurrere på noget andet end prisen, og hvis man ville offentliggøre 

målingerne ville jeg da elske at se Deloitte ligge nr. 1 på en liste med en helt 

masse andre revisionshuse længere nede på listen”. 

6.1.2. Jesper Hansen, Partner i PwC 

Også i PwC følger man arbejdet med AQI’er. Jesper Hansen har været ansat i 

PwC i over 20 år og er Regulatory Partner med ansvar for at følge og 

implementere regulatoriske tiltag. I den funktion har Jesper Hansen 

beskæftiget sig med AQI’er igennem længere tid og er også bekendt med 

                                                
13

 Se bilag 5 
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PCAOBs tiltag. Hele interviewet er gengivet i bilag 6, og jeg vil herunder 

fremhæve de væsentligste pointer. 

Jesper Hansen formulerer sit generelle syn på at lave kvantitative målinger af 

kvaliteten i revision således:  

Man kan sammenligne det her med en almindelig virksomhed, hvor man kan 

stille spørgsmålet om, hvordan I monitorerer jeres interne kontroller og kvalitet. 

Hvad har I selv af dashboards og interne kontroller på at de afstemninger og 

målinger, der skal laves, også bliver lavet. Hvordan sikrer I det sker? Det samme 

kan man jo sige om et revisionsfirma, man burde have en eller anden form for 

måling, der siger, at alle de kontroller der er sat op efter ISQC 1 f.eks., men det 

kunne også være andre ting, hvordan monitorerer I det for at kunne reagere på 

nogle ting, hvis I ser nogle signaler. Så jeg kan godt forstå, at 

tilsynsorganisationerne synes det er en god idé, og vi synes egentlig også, at det 

i bund og grund er en god idé.  

Som det fremgår af ovenstående citat er PwC i det væsentligste tilhænger af 

AQI’er, og Jesper Hansen ser både eksterne og interne værdier i at måle på 

disse AQI’er. Det ligger godt i tråd med høringssvaret gennemgået i kapitel 5, 

som er indsendt af PwC. Om de interne værdier siger Jesper Hansen endvidere: 

Det skal nok ses sådan, at hvis vi kan nå på et tidligt tidspunkt at se nogle 

advarsler, så kan vi nå at gribe ind. Det kræver, at det bliver målt ofte, på 

kvartals eller månedsbasis. 

PwC ser altså en stor værdi i at kunne måle på konkrete punkter og bruge dem i 

deres interne styring af kvalitet. Men for at kunne bruge målingerne til styring, 

så kræves korrekte målinger. Om risikoen i definitionen af de konkrete 

målinger, og i det hele taget om risikoen i forkerte målinger siger Jesper 

Hansen: 

Det er også min største bekymring i det. For jeg ved jo med alle nøgletal, at 

hver eneste gang jeg ser en journalist sige noget om et nøgletal, så er jeg jo 

også skeptisk og tænker, ja, det er godt. Og når man så ser 

nøgletalsdefinitionen på side 156, så er det ene ekskluderet og det andet 

inkluderet, og det næste år er det noget andet, der er ekskluderet. Det bliver 

rigtig, rigtig svært i starten ... Data kan jo blive misbrugt, og læst forkert. Det er 
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alle gode til, både journalister og analytikere. Og der er svagheder i alle 

nøgletal. Så derfor er det også vigtigt, at de nøgletal de kommer frem med de 

er til at forstå, og de er robuste. Og så er der altid den svaghed ved nøgletal, at 

der gerne skal være en vis konsistent brug af dem. Hvis et nøgletal viser en 

forkert tendens, så skal man ikke bare kunne opfinde et nyt og fjerne det første. 

Diskussionen om denne robusthed fylder meget i PwC, og det er tydeligt, at det 

er en bekymring, der bliver taget alvorligt. Flere gange i interviewet kommer 

Jesper Hansen ind på emnet: 

Og det er jo altid sådan med nøgletal, at man altid kan anfægte dem. Det er 

også, fordi der er det ene i nævneren, og det andet i tælleren, og hvad mener du 

egentlig med den time eller den ferie. Så man skal simpelthen lave det nøgletal 

så robust, så det giver værdi. Og så skal man også finde et eller andet, som ikke 

kræver at vi skal ansætte fem-ti mand bare for at sidde og lave nøgletal ...  Og 

det er også derfor det er så vigtigt med robustheden. Og vi ser robustheden i to 

ting. For det første skal data være lette at skaffe. Vi har så meget data, og vi 

skal helst ikke til at producere nyt data. Og det andet er, at det nøgletallet så 

viser, det skal vi være trygge ved også er korrekt. 

Men Jesper Hansen understreger, at man skal passe på med, at tiltaget ikke 

risikerer at blive en byrde for revisionsvirksomhederne: 

Jeg tror derudover, at det er ret vigtigt at tage hensyn til, at man kan lave nogle 

ting, fordi man bliver pålagt det af en regulator. Og så laver man det, fordi det 

skal man bare have. Det er ikke særligt frugtbart, fordi man føler det som en 

pestilens. Men hvis vi kan komme til noget, hvor virksomhederne føler det giver 

en værdi internt i virksomheden. Eller for virksomheden giver en værdi når du 

eksternt kommunikerer det, så er det noget andet. 

Som gennemgået i afsnit 4.1.2 ser PCAOB revisionsudvalgene som en af de 

primære interessenter og aftagere af AQI-data. Gennem sit mangeårige arbejde 

i revisionsbranchen har Jesper Hansen ofte kontakt med revisionsudvalgene: 

Når revisionsudvalget sidder og vælger en revisor, hvad er så de kriterier, der 

lægges vægt på. Der er nok nogen med kvalitet og markedsforståelse, men så 

er der også noget med pris ... Og det jeg tror, man har været bekymret for på 

europæisk og også globalt plan det er, at nu er prisen efterhånden presset så 
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meget i bund, at nu begynder det at gå ud over kvaliteten ... Og det leder over 

til det spørgsmål, at hvis jeg sidder i et revisionsudvalg, hvordan skal jeg så 

vurdere det. Revisionsvirksomhederne kan lave et tilbud, hvor vi viser den 

seneste tilsynsrapport, men hvad er det egentlig vi kan vise til dem. Og alene af 

den årsag kan det også være af interesse for revisionsudvalget, hvis vi også 

eksternt arbejder med nogle kvalitetsmål. 

For PwC vil der med andre ord være en værdi i at kunne kommunikere AQI’er 

til revisionsudvalgene. Jesper Hansen er da også klart tilhænger af en generel 

offentliggørelse af AQI-data på firm-level: 

Ja, klart. Fordi ellers synes jeg ikke det giver nogen værdi. Først skal de jo 

bruges internt, og vi har jo i vores ledelsesrapportering allerede nogle nøgletal, 

som egentlig smager ret meget af det her, de skal bare lige sættes ind i en lidt 

anden kontekst. ... Tilsvarende som i Holland og US kan det klart anvendes i den 

eksterne kommunikation ... Og jeg har det egentlig sådan, og jeg tror også PwC 

har det sådan, at hvis ikke man kan stå ved den forretning man driver, så skal 

man lade være. Vi har jo også trods alt en licens til at være offentlighedens 

tillidsrepræsentant, og nogen har givet os et papir på det, og så må vi også give 

noget igen. 

På firm-level ser PwC således fordele i, at data skal være offentligt tilgængelige. 

Anderledes ser det ud, når det gælder engagement-level-data. I forbindelse 

med offentliggørelse af  AQI’erne, der omhandler timeforbrug på det enkelte 

engagement, mener Jesper Hansen, at det vil give mening at måle på tallene, 

men han kan ikke se, at der vil være en værdi i,  at disse tal skal være offentligt 

tilgængelige: 

Jeg vil ikke underkende, at man kan gøre dette.  Der er jo forskel på om man 

siger, at det skal være til intern eller ekstern rapportering. F.eks. hvis vi har 

intern rapportering til vores direktion, men vi har også rapportering, der går til 

vores kontorlederne/afdelingsledere, de får trafiklys på, hvordan workload er 

på dem og hvordan de placere sig på trykket. De ved også hvilke load, der er på 

kunderne osv. Men jeg kan ikke se, at det vil give nogen værdi eksternt. 

I arbejdet med AQI’er ser Jesper Hansen både begrænsninger og udfordringer. 

Selvom han ikke lægger skjul på at være tilhænger af projektet på et 
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overordnet plan, så er det også tydeligt, at han tilhører den gruppe af 

interessenter, der er klar over, at det ikke bliver en let opgave. Og de 

umiddelbare udfordringer er tydelige: 

Så kunststykket nu består i, at der findes mængder af dem (AQI’er red.), og 

hvordan finder vi dem, der sikrer, at vi kan få en early warning om, at vi er på 

vej til at begå en fejl, eller noget vi kan bruge værdibaseret, der sikrer, at vi 

laver revision af en høj kvalitet.  

PwC har igennem en årrække arbejdet med interne KPI’er, der i mange 

henseende ligner AQI’erne. Disse vil efter planen blive bragt i anvendelse 

indenfor den nærmeste fremtid, og her har PwC været igennem nogle af de 

samme udfordringer: 

Og for at tage identifikationen først. Fra PWCs side er der lagt op til 22 AQI’er. 

11 er required, og de andre 11 er optional. Det forventer vi bliver indført fra det 

kommende år. Og der er jo nogle af de globale PwC virksomheder i eksempelvis 

UK, US og Holland, der allerede bruger det. Hvis man eksempelvis tager 

Holland, så er de hollandske tilsynsmyndigheder skrappe. Og der er deres 

regnskaber proppet med nøgletal. Og det kan godt være, at det er retvisende, 

men hvis man fylder for meget i, så forvirrer det mere end det gavner. Og det 

gælder både eksternt og internt. Så er der ikke noget gennemsigtighed, så 

bliver det bare uoverskueligt. Hvis man derimod tager US 

gennemsigtighedsrapporten, så er den meget god, og den understøtter meget 

godt det her ... 

Udfordringerne ligger ikke alene i identifikationen, men det er ifølge Jesper 

Hansen også væsentligt at finde en god implementeringsmodel. Og han ser ikke 

nødvendigvis, at kravet skal komme fra myndighederne: 

Og nu vil jeg ikke sige, at det nødvendigvis skal være FSR. Men hvis man fra 

FSRs side kunne komme med ti anbefalinger på hvad der var god corporate 

governance at tage med i gennemsigtighedsrapporten. Så var man sikker på, at 

de revisionsvirksomheder der skal aflægge gennemsigtighedsrapporter, de 

skulle vise de tal, så man har et sammenligningsgrundlag. 
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Set fra Jesper Hansens – og PcW´s - synsvinkel er der stadig et stykke vej til, 

arbejdet med AQI’erne er i mål. Specielt synes en kvalitetskontrol af 

målingerne at være et problemfelt. 

6.2. Bestyrelsesudvalgsformanden 

Jesper Jarlbæk er en af landets førende eksperter indenfor samarbejdet mellem 

revision og revisionsudvalg. Han har næsten 30 års erfaring som 

statsautoriseret revisor, herunder som Managing Partner hos først Arthur 

Andersen og dernæst Deloitte. I 2006 tog Jesper Jarlbæk et nyt skridt i 

karrieren, da han besluttede at droppe hvervet som revisor og  arbejde som 

professionel investor og bestyrelsesmedlem; bl. a. for en række af landets 

førende børsnoterede virksomheder. I den sammenhæng har han været med til 

at starte revisionsudvalget i Bang og Olufsen A/S, hvor han i dag stadig er 

revisionsudvalgsformand, og han har derudover haft revisionsudvalgsposter i 

virksomheder som Torm A/S, TK Developement A/S og Cimber Sterling Group 

A/S. Samtidig er han bestyrelsesformand i en række mindre virksomheder. Hele 

interviewet er gengivet i bilag 7, og jeg vil i det følgende gennemgå de 

væsentligste pointer. 

Jesper Jarlbæks holdning til AQI’er er præget af hans dedikation og interesse til 

revisionfaget, men han er kritisk i sit udgangspunkt. Om sin generelle holdning 

til tiltaget siger han: 

”Det er meget radikalt, dvs. ambivalent. Og hvorfor så det … hvis du ser på 

sammensætningen af revisionsudvalg, så er det mine barske ord, og jeg har 

både holdt foredrag og skrevet artikler om det, at medlemmerne dybest set ikke 

har de faglige forudsætninger for at være der… For de almindelige 

virksomheder, som ikke har de samme krav som finansielle institutioner, så er 

det jo markedsbestemt, hvem der kommer i revisionsudvalg, og der har jeg 

også været rystet over, hvor ringe ekviperet de er… Revision er et fag, der tager 

rigtig mange år at læse til, og hvordan skal du kunne vurdere om en 

revisionsplan er adækvat, hvis du ikke aner, hvad revision er?” 

I Jesper Jarlbæks optik er vi slet ikke nået langt nok i udviklingen af vores 

revisionsudvalg. I ovenstående citat er kritikken af medlemmernes faglige 
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kompetencer lammende, og kritikken gentages flere gange i interviewet. 

Jarlbæk afviser ikke, at brug af AQI’er er vejen til en udvikling af udvalgene. En 

forudsætning  i en startfase er, at de konkrete målinger ikke offentliggøres, 

men han ser FSR som mulig udvikler af et alternativ: 

FSR, fordi deres medlemmer er jo revisorer for samtlige de børsnoterede 

virksomheder, de kunne som en instans, for jeg vil også gerne have det væk fra 

det offentlige, de kunne for hver af de her 228 selskaber (børsnoterede danske 

selskaber red.) sige, her er dine, og her er et benchmark af dine peers. Det ville 

jo være et fantastisk godt grundlag. Så fik jeg den som 

revisionsudvalgsformand, og så kunne jeg bruge den i min dialog med ekstern 

revision, og så havde vi et ensartet grundlag at diskutere ud fra. Og der kan 

nogle gange være rigtig gode grunde til, at vi er der, hvor vi er, hvis der er 

forskelle, men så har vi i det mindste noget at tale ud fra. 

Som ovenstående citat understreger, så er Jarlbæk meget bekymret for, at 

målingerne vil blive taget ud af kontekst, og at de vil kunne blive misbrugt i de 

mange ukyndige hænder, der kunne være aftagere. Det til trods erkender 

Jarlbæk, at der er gode hensigter bag målingerne, men han formulerer alligevel 

en udpræget skepsis overfor dem: 

… jeg tror en af grundene til at amerikanerne er så forsigtige, det er, at: You get 

what you measure. Det vil sige, at du skal være rigtig, rigtig forsigtig med, hvad 

du måler en virksomhed på, fordi så vil de indrette deres virkelighed til, at det 

matcher det der. Så hvem siger, at de der 28 nøgletal, at det er det, der sørger 

for at revisionsudvalgene kommer til at virke godt. Og alene det at de (PCAOB 

red.) har brugt 2-3 år på at spekulere over, det er bekymrende. 

Og netop denne risiko for at indførelsen af AQI’er kan have en 

adfærdspåvirkende effekt er noget Jesper Jarlbæk understreger flere gange i 

interviewet. Han mener det er noget af det man skal være mest opmærksom 

på i hele projektet.  

Efter Jarlbæks opfattelse bør målingerne derudover kun foretages på 

engagement-level, og han mener, at AQI’er entydigt skal knyttes til udførelsen 

af revisionsopgaven. I sin argumentation bruger han begrebet leverage, altså 

hvor stor en del af revisionsopgaven, der udføres af de forskellige niveauer i 
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revisionsteamet, partner, manager hhv. resten af teamet. Og selvom Jarlbæk 

synes, at det er relevant at måle på, er det dog stadig problematisk:  

Hvis partneren kun er der én ud af hver 1.000 timer, så er der måske meget lidt 

kvalitet… man kan sige, at en for høj leverage, det er ikke godt. Men en for lav 

leverage er også noget skidt, for så er det for dyrt. Og når man måler på 

engagement level, så risikerer man at sammenligne æbler og pærer. I den ene 

virksomhed, som har den ene struktur, der vil én leverage være forsvarlig, og i 

den anden vil det ikke. Så i ukyndiges hænder, der risikerer man at nå frem til 

den helt forkerte konklusion, uanset om det er en falsk positiv eller en falsk 

negativ. 

Han afviser dog ikke, at brugen af AQI i nogen grad vil kunne medvirke til at 

højne kvaliteten i revision. Men det er for Jarlbæk vigtigt, at man til enhver tid 

skal være opmærksom på, hvad formålet skal være: 

Alt handler om compliance, og det her er på en eller anden måde et eksempel 

på mere compliance, og det har vi efterhånden så meget af, at vi alle sammen 

er ved at segne under det. 

Jesper Jarlbæk ser nok udviklingen af revisionsudvalgene som den største 

udfordring, ligesom han ser på brugen af målingerne med stor skepsis, da der 

er risiko for, at disse vil kunne få adfærdsregulerende påvirkninger. 

6.3. Tilsynschefen og Chefkonsulenten 

AQI-tiltaget og Concept Releasen stammer som nævnt fra PCAOB, det 

amerikanske revisortilsyn, og i Releasen fremhæves netop revisortilsynet og 

øvrige myndigheder som nogle af de centrale interessenter i modtagelsen af 

AQI-data. Af den grund er det interessant, hvordan to repræsentanter for det 

danske revisortilsyn ser på  på arbejdet med AQI-data. Martin Samuelsen (MS) 

er tilsynschef i Revisortilsynet; han er statsautoriseret revisor og har stor 

erfaring med revisorarbejdet som tidligere partner i revisionsvirksomheden 

Mazars og som underviser i faget revision på cand.merc.aud-studiet på 

Copenhagen Business School. Christel Maria Thousing (CMT) er chefkonsulent i 

Revisortilsynet. Hele Interviewet er gengivet i bilag 8, og jeg vil i det følgende 

fremhæve nogle af de væsentligste pointer. 
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Ifølge Martin Samuelsen ligger AQI-tiltaget godt i tråd med den igangværende 

udvikling i Revisortilsynets arbejde. Fremover vil Revisortilsynet have en tilgang 

i sit arbejde, der i udstrakt grad bygger på nogle af de samme idéer:  

Vores tilsyn vil blive mere risikobaseret end det er i dag. Og en af de indikatorer 

vi vil bringe i spil her er netop partnerinvolvering og partneroverload. Så hvis vi 

ser et meget lavt timetal, så kan det være en indikator for, at der ikke har været 

tilstrækkelig overvågning. Det er ikke sikkert, det er tilfældet, men en indikator 

for.  Eller hvis der ikke har været et tilpas antal seniortimer, så kan det også 

være en indikator på, at der ikke er lagt nok krudt i opgaven.  

At AQI’erne kan være indikatorer på at noget er galt men ikke endegyldige 

sandheder, er for både Martin Samuelsen og Christel Maria Thousing en 

væsentlig pointe. AQI’erne skal tages meget bogstaveligt netop som 

indikatorer, og ikke som præcise beskrivelser af virkeligheden. Som Christel 

Maria Thousing udtrykker det:  

Jeg opfatter det også meget som indikatorer på noget, som man selv skal se på 

for at vurdere om de er rigtige.  

Netop AQI´enes funktion som guidelines og indikatorer, men ikke som 

egentlige beviser understreges af Martin Samuelsen:  

… så det kan guide os lidt, men vi kommer ikke til at lægge os op ad dem. Vi skal 

have fingrene ned i mullen og sparke til et traktordæk. Men at bruge det som 

indikator og grundlag for udvælgelsen, det kan vi helt klart se for os. 

Der er ikke umiddelbart et AQI-tiltag på vej i Danmark, men PCAOBs arbejde 

nyder stor opbakning fra det danske Revisortilsyn, omend det ikke er noget, det 

danske revisortilsyn bidrager aktivt til. Som Martin Samuelsen udtrykker det: 

 Og så kan vi jo tilføje, at Danmark som medlemsland og i de fora hvor vi 

indgår, bakker meget op omkring det her. Vi bakker op som land omkring 

projektet AQI’er, det synes jeg også er en væsentlig pointe. Vi er meget 

dedikerede til det her, og det er jo en ud af flere forskellige emner, som i 

øjeblikket er meget fremme. Og der er vi med på vognen. Altså, vi bidrager ikke 

med ressourcer i det. 
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Martin Samuelsen forholder sig til de vanskeligheder, der kan være ved at måle 

på kvaliteten i revision. Han henviser til de internationale revisionsstandarder, 

der er designet, så de kan tage højde for, at ikke to engagementer er identiske: 

… de internationale revisionsstandarder, som revisionsvirksomhederne arbejder 

ud fra, de er jo principbaserede, og de principper er jo udtryk for, at der er en vis 

spændevide i dem. Også afhængig af hvilken  kunde, du sidder med. Så derfor 

kan det også være vanskeligt at sige, at du skal gøre sådan her, for at du har 

den rette kvalitet. Derfor kan det være svært målbart i forhold til, hvornår 

dokumentationskravene er overholdt. Der er jo nogle helt åbenbare eksempler, 

hvor det er helt væk, men omvendt også nogle, der er til et rent 12-tal. Men der 

er en meget stor gruppe derimellem. 

Hverken Martin Samuelsen eller Christel Maria Thousing vil tage stilling til 

offentliggørelse af AQI-data, men de har oplevet, at Revisortilsynets 

offentliggjorte tilsynsredegørelser ikke er blevet forstået korrekt. Christel Maria 

Thousing ser her journalisterne som synderne: 

Og det vi har set tidligere når revisortilsynsredegørelser bliver offentliggjort, det 

er, at tallene ofte bliver misforstået af journalister fordi rapporterne ikke læses i 

en helhed. 

Samuelsen og Thousing giver ikke udtryk for bekymringer om, at anvendelse af 

AQI’er internt i revisionsvirksomhederne, kan have utilsigtede konsekvenser. 

De forventer, at indikatorerne vil blive brugt konstruktivt og på et passende 

niveau. For Samuelsen er det vigtigt at understrege, at der er tale om 

indikatorer: 

Så længe de (revisionsvirksomhederne red.) bruger det som en indikator, og 

ikke bruger det som noget nagelfast, så kan jeg ikke se nogen problematik ved 

det. Og det er mit indtryk, at de er ret bevidste om at det bare er indikatorer, og 

ikke nogle nagelfaste konklusioner. 

Thousing ser det som en form for selvkontrol i revisionsvirksomhederne, mens 

Samuelsen bruger begrebet intern overvågning: 
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CMT: Der kan man jo sige, at der tester de hele tiden selv. De har jo interne 

kontroller. Det er jo i hvert fald det de selv siger, de har jo rimeligt godt styr på 

det. 

MS: Og intern overvågning. Jeg tror de bruger det lidt i samme kontekst som vi 

siger. Jeg tror ikke de bare læner sig tilbage, og siger, at nu slår den positivt ud 

der, så er der ikke nogen risiko. Jeg tror de bruger dem som noget guidance, og 

det synes jeg er et passende niveau at bruge dem på. 

Når det gælder vurderingen af kvalitet i revision i forhold til 

revisionsvirksomhedens størrelse, er de to repræsentanter for Revisortilsynet 

lidt mere tvetydige i deres svar. Begge ser dog en form for tendens i 

sammenhængen, om end der er argumenter, der taler i begge retninger:   

CMT: Det er i hvert fald det vi ser i kontrollen, der er risiko for større fejl jo 

mindre du (revisionsvirklsomheden red.) er, eller der har vi ofte oplevet hyppige 

fejl. 

MS: De mindre revisionsvirksomheder, lad os sige med 30 ansatte og fire 

partnere, der har de måske et lidt bedre overblik over deres sager. Alt hvad der 

kommer ud af huset, det lander på de samme fire skriveborde. Så de har måske 

en bedre mulighed for at følge tættere op på enkeltsagsniveau. Hvorimod hvis 

du har en virksomhed der afgiver måske 100.000 erklæringer om året, så kan 

det være sværere at have fat i rebet. Man kan sige, at nogle af de ledende 

partnere der er nogle af de små steder, de har måske en tættere fornemmelse 

for hvordan kvaliteten er på deres top ti kunder, som måske udgør 50 eller 30 

procent af deres omsætning ... Nogle af de fejl, der typisk bliver fundet (i små 

revisionsvirksomheder red.) vil fremgå af vores offentliggørelse. Om de vil blive 

reddet af en implementering af Audit Quality Indicators, det er jeg i tvivl om. 

Som vist i det ovenstående ser de to repræsentanter for Revisortilsynet både 

fordele og ulemper ved at indføre AQI’er, men det synes givet, at Revisorilsynet 

bakker op om AQI-tiltag generelt. Derved er de på linje med mange af de 

private aktører. Om lignende tiltag kan forventes i Danmark, gav interviewet 

gav ikke nogen afklaring på. 
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6.4. Intern revision 

Intern revision er en spiller af voksende betydning, især i større finansielle 

virksomheder, hvor der er krav om en intern revision. Intern revision har en 

unik position, der giver mulighed for at forstå relationen mellem virksomheden 

og ekstern revision. Dette skyldes, at intern revision har sin daglige gang i 

virksomheden, men også et tæt samarbejde og en stor forståelse for ekstern 

revision og dennes arbejde.  

Nykredit må betegnes som en sværvægter i den finansielle verden, og jeg har 

derfor valgt at interviewe to med tilknytning til Intern Revision i Nykredit. Kim 

Stormly Hansen (KS) er vicerevisionschef i Nykredit og desuden formand for 

Foreningen af Interne Revisorer, der er den danske afdeling af IIA, The Institute 

of Internal Auditors. Claus Okholm (CO) er revisionschef i Nykredit og 

underviser desuden på Copenhagen Business School i valgfaget Intern Revision.  

I Nykredit er brug af AQI’er på kvaliteten af revision ikke fremmed. Målinger af 

kvaliteten af revision er allerede en integreret del af det daglige arbejde i intern 

revision. Claus Okholm beskriver tiltagene således: 

Intern revision i Nykredit har igennem en del år arbejdet med en lignende idé, 

og vi har faktisk allerede en række KPI’er, der netop måler på kvaliteten af den 

revision vi udfører. Det er både på den finansielle og den operationelle revision. 

Målingerne er funderet i et balanced scorecard, som blandt andet er baseret på 

bruger-tilfredshedsundersøgelser hos de reviderede enheder, efter en revision 

er afsluttet. 

Både Claus Okholm og Kim Stormly Hansen lægger dog ikke skjul på, at det ikke 

er uden udfordringer at måle på kvaliteten i revision. Især understreger de, at 

der er en risiko for, at målingerne i sig selv kan påvirke den adfærd, man ser: 

CO: En udfordring man skal være særligt opmærksom på, især når man designer 

målingerne er, at du får det, du måler på. Derfor skal målingerne være meget 

rummelige, og de skal designes, så de tager højde for denne risiko. Det mener vi 

er lykkedes med de mål, vi har opsat i Intern Revision i Nykredit. 
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KS: Man kan derudover nævne ressourceproblematikken. Der er stort fokus på 

at optimere ressourceforbruget, hvorfor der er en risiko for, at man sørger for 

at løse de ting, der bliver målt på, frem for at løse de største problemer.  

CO: Man skal især være opmærksom på, at det ikke bliver de forkerte ting man 

løser. Det nytter ikke noget at have de pæneste målinger, hvis Titanic alligevel 

synker. 

Stormly Hansen mener, at en naturlig konsekvens af sådanne målinger er, at 

virksomhederne vil forsøge at indrette deres virksomheder, så målingerne 

bliver bedst mulige. Samme tendens ses nemlig i forhold til bemærkninger i 

revisionsprotokollen, eller revisorrapporten, som er pendanten i intern 

revision, og der er en risiko for, at det kan påvirke revisors uafhængighed: 

Det kan sammenlignes med, at der kan være noget bias ifht. at ”protokollen” 

skal være tom. Vi oplever, at mange reviderede enheder kæmper meget for at 

få revisionsbemærkninger fjernet fra revisionsrapporten, fordi det opleves som 

et negativt billede. På samme måde ville man kæmpe for at få de bedste 

målinger, selvom det måske ikke var de vigtigste kampe at tage ... Man kunne 

stille spørgsmålstegn ved, om målingerne i sig selv ville kunne påvirke revisors 

uafhængighed. Risikoen kunne ligge i, at eftersom revisor helst ikke vil være 

upopulær hos revisionsudvalg og kunde, så kunne revisor have en tilbøjelighed 

til at gå på kompromis med sin uafhængighed. Måske undlade at stille 

spørgsmål, der burde blive stillet. Eller måske undlade at opliste findings i 

revisionsprotokollen efter pres fra eksempelvis revisionsudvalg, for at opnå en 

højere score i spørgeskema-undersøgelserne. 

Et af de områder, hvor Intern Revision i Nykredit især ser, at målingerne kan 

være brugbare, det er i forbindelse med skift af revisor. Claus Okholm peger 

her på reglerne om tvungen firmarotation. Han er overbevist om, at Intern 

Revisions tætte samarbejde med den eksterne revisor, vil betyde, at Intern 

Revision inddrages i valget af ny revisor, og her vil AQI’er være en del af 

vurderingen:   

Som konsekvens af reglerne om tvungen firmarotation kommer Nykredit til at 

stå over for et revisorskifte indenfor nogle år. I den sammenhæng vil intern 

revision være en del processen med at vælge ny revisor. Her vil tilsvarende 
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målinger helt sikkert være noget vi ville bruge. Der er i princippet nok kun to 

mulige valg for Nykredit blandt revisionshusene, og det er EY og PwC, så der 

ville vi se på, hvordan de to virksomheder klarer sig i forhold til hinanden. 

De to repræsentanter for intern revision repræsenterer en meget positiv 

holdning til AQI-tiltag generelt. Målingerne i sig selv er for dem bestemt ikke 

afskrækkende, dog mener de, at der skal fokus på brugen af dem.  

6.5. Delkonklusion 

De danske interessenter, jeg har interviewet, er alle centralt placeret, men med 

forskellig tilgang til revision. Alle taler de for anvendelsen af kvantitative 

målinger af kvaliteten af revision i en eller anden form. I nogle af de store 

revisionsvirksomheder er der allerede en udbredt anvendelse af målinger, der 

minder om AQI’erne. Det er dog også klart, at der er forskel på, hvilke emner 

der har interesse for de forskellige interessenter. 

Konsistent med høringssvarene analyseret i ovenstående kapitel 5 ser både 

Deloitte og PwC god mening i at lave og offentliggøre de omtalte målinger. 

Anderledes ser revisionsudvalgsformand og tidligere revisor Jesper Jarlbæk på 

situationen. Han foreslår, at data i stedet kunne samles af en central, ikke-

offentlig part som eksempelvis FSR. Denne part skulle så anonymisere data og 

beregne nogle benchmark-værdier blandt sammenlignelige virksomheder, som 

kunne anvendes til sammenligning i samarbejdet mellem det enkelte 

bestyrelsesudvalg og den eksterne revision. 

En relativt konsekvent holdning, der i et eller andet omfang deles af alle 

interessenter, er, at der er en risiko for, at man får det, man måler på. Dermed 

menes, at indikatorerne kan have en adfærdspåvirkende indflydelse på de 

virksomheder og personer, der bliver målt, eksempelvis at 

revisionsvirksomheden vil øge fokus på at opnå gode resultater i AQI 

målingerne, på bekostning af fokus på at opnå en høj kvalitet i revision. Alle 

interessenterne er derfor optaget af, at denne risiko medtænkes i udvælgelsen 

af de enkelte AQI’er, og af den grund må det nok konstateres, at det kræver et 

stort arbejde inden vi har AQI’er i et format, der tåler at blive indført som en 

del af den danske model.  
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7. Konklusion 

Hvorledes kan indførelse af Audit Quality Indicators dokumenteres som et 

middel til øget kvalitet i revision? Problemformuleringens spørgsmål har været 

udgangspunktet for analyserne i denne afhandling, og helt overordnet må 

konkluderes, at der ikke er noget entydigt svar på spørgsmålet. 

Forskningen i kvaliteten i revision er ganske omfattende og har resulteret i 

artikler, der berører rigtig mange områder indenfor emnet. Der findes også 

gode værktøjer, der på en overordnet og struktureret måde skaber et overblik 

over hvilke områder, der rent faktisk påvirker kvaliteten i revision. Men når 

man dykker ned i hvert af de områder, der påvirker kvaliteten i revision, må det 

konkluderes, at den internationale forsknings resultater ikke kvalificerer til at 

påvise eller afvise, om indførelsen af AQI’er vil kunne medvirke til at højne 

kvaliteten i revision.  Både (Francis 2011) og (Knechel, Krishnan et al. 2013) 

påpeger, at manglen på tilgængelige data er en af hovedårsagerne til, at 

forskningen ikke har et tilstrækkeligt højt niveau. 

I lysets heraf er det manglende samarbejde mellem regulatorer, herunder 

PCAOB, og de akademiske kredse påfaldende. Især er det påfaldende, fordi 

AQI-tiltaget jo netop har til formål at tilvejebringe data, som de to 

repræsentanter for den internationale forskning efterspørger. PCAOB 

inddrager i meget ringe grad forskning i sin Concept Release, og der er en 

begrænset deltagelse fra det akademiske miljø i høringssvarene. Til trods for at 

både de to nævnte forskningsartikler gennemgået i kapitel 2 og PCAOB 

inviterer til et øget samarbejde, har analysen ikke identificeret konkrete tiltag, 

som har til formål at øge samarbejdet. 

En væsentlig forudsætning for PCAOBs arbejde med AQI’erne er, at resultatet 

skal være kvantitative og målbare indikatorer. Deres form er endnu uafklaret, 

men er af stor interesse for interessenterne, hvilket fremgår både af 

høringssvarene samt af interviews foretaget blandt ledende danske 

interessenter. Det har derfor været givtigt at sammenholde formålet med 

indførelse af AQI’er med de konsekvenser, som interessenterne forventer, 

tiltaget vil have.  
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Som gennemgået i kapitel 3 er der er tre primære formål med at indføre 

AQI’erne. Disse er gengivet i nedenståede figur fra kapitlet. 

 

Afhandlingens analyse af de holdninger, som høringssvarene og ledende 

interessenter har givet udtryk for, har identificeret en række spørgsmål i 

forbindelse med en indførelse af AQI’er:  

 kan målingerne rent faktisk måle kvaliteten i revision, og derved bruges 
til evaluering heraf?  

 kan AQI’erne  anvendes som grundlag for en informeret diskussion 
omkring revisionskvalitet, når følgende er usikkert:  

o hvilket niveau denne diskussion skal foregå på 
o hvordan AQI’erne skal måles 
o hvem der skal indgå i diskussionen? 

 vil målsætningen om, at AQI’erne skal stimulere konkurrence ske på 
bekostning af revisors selvstændige stillingtagen til kvaliteten i revision? 

Spørgsmålene viser, at der er en række problemfelter, som skal adresseres, hvis 

de  tre formål med at indføre AQI’erne skal opfyldes.   

Et af de meget væsentlige problemfelter vedrører muligheden for at anvende 

kvantitative og målbare indikatorer. Analyserne af den internationale forskning 

viste, at udfaldet af en revision er ukendt og ikke-observerbart, og forskere er 

derfor i mange tilfælde nødsaget til at anvende indirekte indikatorer, når de 

forsker i kvaliteten i revision. Netop manglen på observerbare udfald af 

revisionen gør, at det kan være nødvendigt i forskning at anvende den 

næstbedste løsning, nemlig at måle på indirekte indikatorer. Man må derfor 

stille sig selv spørgsmålet, at hvis forskere ikke har været i stand til at finde 

observerbare data, der i tilstrækkelig grad beskriver kvaliteten i revision, vil 

AQI’erne så kunne? Det har i denne afhandling ikke været muligt at finde 

tilstrækkeligt bevis på, at dette vil være tilfældet. 

Audit quality goals 

Provide meassures of 
evaluation of audit quality  

Inform discussion of audit 
quality 

Stimulate competition of 
audit quality 
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Andre problemfelter er af mere abstrakt karakter. I flere interviews med de 

ledende danske interessenter fremhæves en risiko for, at AQI-målinger kan 

risikere at resultere i en adfærdsregulerende påvirkning. Selvom regulator nok 

søger en adfærdsregulerende påvirkning, så er frygten, at tiltaget vil flytte 

revisors fokus fra at opretholde en høj kvalitet i revisionen til at opretholde en 

høj score i AQI’erne. En meget væsentlig del af revisorhvervet er revisors 

professionelle skepsis og fornødne omhu, og det er netop den 

tankevirksomhed, som ligger til grund herfor, der ifølge interessenterne ikke 

må stækkes. Hvis alle AQI-lamper lyser grønt, så er der en risiko for, at revisor 

sænker paraderne, så han eller hun ikke opdager problemer, som ligger 

udenfor AQI’ernes rækkevide.  

Kvalitet i revision er et område af stor interesse for en meget bred skare af 

interessenter. Der forskes i emnet, og mange forhold i relation til måling af 

kvalitet i revision diskuteres. Debatten er præget af subjektive holdninger og 

forskelligartede interesser, hvilket må ses i sammenhæng med vanskeligheden i  

at udføre objektive kvantitative målinger af et abstrakt begreb som kvalitet af 

revision. Ikke desto mindre er der en så overvejende positiv holdning til Audit 

Quality Indicators blandt interessenterne, at det må antages, at en indførelse af 

indikatorerne vil blive et led i fremtidige bestræbelser på at nå en øget kvalitet i 

revision. 
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8. AQI’erne i fremtiden 

I det fremtidige arbejde med AQI´erne må indkredsning af begrebet kvalitet i 

revision have høj prioritet. Manglen på data til at forske i kvaliteten i revision er 

ifølge to internationalt anerkendte forskere åbenlys. PCAOBs Audit Quality 

Indicators projekt har netop til formål at skaffe mere data om kvaliteten i 

revision, men det er svært at konkludere om data er specielt brugbart, da der 

ikke findes tilstrækkelige tilgængelige forskningsresultater. Det giver, hvad man 

i matematikken kalder en cirkulær reference, vi skal bruge et bedre 

datagrundlag for at kunne forske mere, men for at kunne tilvejebringe et bedre 

datagrundlag, skal der forskes mere. A skal bruge B, som skal bruge A. 

Det er min helt klare overbevisning, at tiltag som AQI-projektet er den bedste 

vej frem. Det vil betyde øgede økonomiske omkostninger, både for de 

implicerede revisionsvirksomheder og samfundet som helhed. Der er absolut 

også en tilstedeværende risiko for, at der vil være tilfælde, hvor indikatorerne 

vil kunne misbruges, og der vil sandsynligvis også være tilfælde, hvor de vil 

måle decideret forkert, hvilket kan vise sig at have store konsekvenser. Alligevel 

mener jeg ikke, at de akademiske kredse i tilstrækkelig grad er i stand til at 

bidrage med løsninger på de problemer, som fremhæves i (Francis 2011) og 

(Knechel, Krishnan et al. 2013), herunder især problemet med manglen på 

data. I begge artikler efterspørges større åbenhed og bedre samarbejde fra 

revisionsvirksomheder og regulatorer, men der bidrages ikke med forslag til, 

hvordan de akademiske kredse selv kan bidrage til en løsning. (Francis 2011) 

fremhæver et argument om, at forskere i de samfundsvidenskabelige genrer 

har en tendens til at prioritere forskning i områder, hvor datagrundlaget er 

godt, fremfor i områder, der har stor relevans for samfundet, og det er der 

noget, der tyder på er korrekt.  

Man bør naturligvis også stille sig selv spørgsmålet, om det overhovedet er 

nødvendigt med sådanne tiltag? Er der ikke allerede i dag en tilstrækkelig høj 

kvalitet i revisionen? Alene det faktum, at langt hovedparten af de 

interessenter, jeg har talt med, er fortalere for udformning af AQI’er, må veje 

tungt i overvejelserne. Dette må lede til den konklusion, at tiltaget har en 
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fremtid. Et helt centralt punkt blandt næsten alle interessenter er, hvorvidt 

AQI-data skal offentliggøres eller ej. Dette bør man ikke sidde overhørig. 

Offentliggørelse af data bør derfor først ske efter grundige evalueringer og test 

af de resultater, der kommer. Men på baggrund af konklusionerne i denne 

afhandling bør denne bekymring ikke stå i vejen for AQI’ernes fremtid. 

Det er nødvendigt at gøre sig klart, at de foreslåede målinger under alle 

omstændigheder vil være et stykke fra perfekte, og at der helt sikkert vil være 

tilfælde, hvor de vil vise sig at være mere misvisende end retvisende. Men de 

forhold at den internationale forskning ikke kan fremvise tilstrækkelige data, og 

at begrænsede informationer er tilgængelige for revisionsudvalg og andre 

interessenter, antyder, at der ikke er nogen bedre vej. I forlængelse af 

analyserne i denne afhandling kan jeg i hvert fald ikke pege på et bedre 

alternativ. 
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Bilag 

Bilag 1: Framework fra (Francis 2011) 

 

Units of Analysis in Audit Research 

Audit Inputs 

 Audit tests 

 Engagement team personnel 

Audit Processes 

 Implementation of audit tests by engagement team personnel 

Accounting Firms 

Engagement teams work in accounting firms 

Accounting firms hire, train, and compensate auditors, and develop audit 

guidance (testing procedures) 

Audit reports are issued in name of accounting firms 

Audit Industry and Audit Markets 

 Accounting firms constitute an industry 

 Industry structure affects markets and economic behavior 

Institutions 

Institutions affect auditing and incentives for quality, e.g., State Boards of 

Acountancy, the AICPA, FASB, SEC, and PCAOB, as well as the broader legal 

system 

Economic Consequences of Audit Outcomes 

Audit outcomes affect clients and users of audited accounting information 
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Bilag 2: Oversigt over spørgsmål stillet i Concept Release 

Questions – Overview 

Question 1. Is increasing knowledge about, and use of, the audit quality in-

dicators discussed in this release likely to provide insights about how to 

evaluate, and ultimately improve, audit quality? If so, why? If not, why not? 

Question 2. Are the AQI project, and some number of the 28 specific indica-

tors described below, likely to build a strong knowledge base to enhance 

discussions of audits among those involved in the financial reporting pro-

cess or other users of AQIs? 

Question 3. Can the development of audit quality indicators, as described in this release, 
have unintended consequences, either positive or negative, for audit committees, audit 
firms, investors, or audit or other regulators? What are they? Can any negative conse-
quences be alleviated? How?  

Question 4. What is the nature of the context that those using AQIs as a basis for analysis 
and discussion will generally require to be able to benefit from that use? Is the infor-
mation required to build that context available? Is access to the necessary contextual in-
formation feasible? 

Questions - Selection of Indicators 

Question 5. Should any indicators be omitted from the list proposed in this release? Which 
indicators? Why? 

Question 6. Should any indicators be added to the list? What are they? Why? How would 
they be quantified? 

Question 7. Which indicators are likely to be the most useful in evaluating audit quality and 
informing discussions of audit quality? Why? The least useful? Why? 

Question 8. Which indicators, including any mentioned in response to Questions 
6 and 7, are in use today? How are they being used? Which ones are relative-
ly more effective? Less effective? 

Question 9. Definition of the Indicators.  

a) Are the indicators clearly defined?  

b) Which indicators would benefit from a clearer definition?  

c) Are the suggested methods for measuring each indicator clear?  

d) Are there other ways to measure particular indicators that would be more effective?  

e) While most indicators depend only on data from a firm's public company practice, some 
include information concerning workload from both public company and non-public 
company practice. Are there other indicators that would be more useful if they were ex-
tended to the breadth of an audit firm's practice? 
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Question 10. Do particular indicators risk becoming too complex in operation to reflect the 
reality of particular audit situations?  

Question 11. Does the time lag between an audit year and the availability of information for 
many of the results indicators (e.g., whether a restatement has occurred) affect their 
value? How?  

Question 12. Are there one or more indicators among the 28 that are superior to other indi-
cators on the list and cover the same subject or subjects, so that one or more indicators 
are unnecessary for that reason? Please identify the redundant indicators and explain.  

Question 13. Are data available for each of the indicators? To what extent, specifically, is the 
data already broken out in audit firms' operating systems? 

Question 14. The indicators operate at the engagement level, the firm level, or in most cases 
both.  

a) How should "engagement level" be defined in the case of a global audit in which work is 
referred to one or more "other auditors" (whether or not the firm or firms involved are 
part of the engagement firm's global network)? Who should make that determination?  

b) Would one or more of the indicators be more useful if it also operated at an audit firm's 
"office" or "regional" levels, not merely at "engagement" and "firm-wide" levels (so that, 
e.g., the percentage of an office's work devoted to a single large client would be 
known)? Which indicator or indicators?  

c) Would one or more of the indicators be more useful if it also operated at the level of the 
audited company's industry or economic sector (so that, e.g., indicators for the audit of a 
particular bank could be compared with the average of indicators for all of an audit 
firm's banking clients)?  

Question 15. What are the elements of "context" required for successful analysis of the 28 
potential AQIs? Are those elements ordinarily available to AQI users? If not, is it feasible 
to make the elements of context available?  

Question 16. Comparability.  

a) How important is comparability to the value of AQIs?  

b) What are the most important elements of comparability in the analysis of AQIs?  

c) Is comparability more likely to be fostered by firm-wide data (either within or among 
firms) or data focused on industry, regional, or office practices?  

d) Does the existence of differences among firms in the way certain matters (e.g., classifica-
tion of personnel) are measured affect the value of AQIs if those differences are dis-
closed? If they are not disclosed? 

Question 17. How should audits of different size and complexity be weighted in the calcula-
tion, analysis, and discussion of firm-level data?  

Question 18. What are the costs and obstacles to audit firms of compiling the relevant data? 
Can data be created at reasonable cost for any indicator for which they are not now 
available? If not, is there another indicator of comparable scope, either among the 28 or 
otherwise, for which it would be less costly to obtain the necessary data?  
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Question 19. In what situations could generation of AQI data impose collection or evaluation 
costs (whether involving specific indicators or the use of AQIs generally) without com-
mensurate benefits? Could those costs be reduced? How?  

Question 20. Could the collection and evaluation costs of AQIs be a greater economic bur-
den for smaller audit firms than larger audit firms? Could this burden disadvantage 
smaller firms in competing for audit business if perceptions of quality are driven by the 
indicators?  

Question 21. In what ways should the various indicators be evaluated or field-tested? 

Questions – Use of Audit Quality Indicators 

Question 22. For what class or classes of users would AQIs be most valuable? Would some 
AQIs be more valuable than others to various classes of users?  

Question 23. Are there one or more groups, in addition to audit committees, investors, audit 
firms, and the Board and other regulators, that the Board should consider to be primary 
users of audit quality indicators? If so, what are they? Does their need for the indicators, 
in each case, differ from those of other primary users?  

Question 24. Does the discussion of the uses of the indicators identify all likely uses? If not, 
what other uses should be considered?  

Question 25. How important to the usefulness of the indicators by audit committees and 
other users is AQI engagement-level data? AQI firm-level data for the audit engagement 
firm?  

Question 26. To what extent do audit committees already receive AQI-like information from 
their audit firms? What are the most significant gaps in the information they receive 
compared to the information that could be contained in the potential AQIs?  

Question 27. To what extent would engagement-level AQIs be useful to investors? AQI firm-
level data for the engagement firm? What AQIs would be most useful? Why?  

Question 28. Should engagement level AQI data be made public in whole or part? Should 
firm level AQI data be made public in whole or part?  

Question 29. How important to the usefulness of the indicators by, audit committees, audit 
firms, investors the Board and other regulators, and others is the public availability of 
firm-wide AQI data for the audit firm that performs a particular engagement? How im-
portant is the public availability of AQI data for other audit firms of comparable size?  

Question 30. To what extent would firm-level data be more useful, for all or some indicators, 
if it were broken out in industry categories?  

Question 31. Would it be useful to phase in any ongoing AQI project? For example, should 
the project be voluntary for at least some period? If phasing is a good idea, what steps 
should the phasing involve? How should any phasing of the project be monitored? 

Question 32. How should AQI data be made available, either during a phase-in or ultimately? 
Which of these approaches is preferable?  

a) By audit firms voluntarily to audit committees, at the engagement level, the firm level, 
or both?  

b) By audit firms voluntarily to the public, at the engagement level, the firm level, or both?  
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c) By audit firms on a required basis to audit committees, at the engagement level, the firm 
level, or both?  

d) By audit firms on a required basis to the public (whether directly or through the Board), 
at the engagement level, the firm level, or both? Would disclosure by audit firms directly 
or by the Board be preferable?  

Question 33. Should the Board consider steps to require audit firms to make engagement- 
and firm-level AQI data available to audit committees? To investors?  

Question 34. Should distinctions be made, in the timing or nature of AQIs, among the audit 
firms that audit more than 100 public companies? 40 What potential distinctions would 
be most useful?  

Question 35. Should smaller audit firms be treated differently than large ones in designing 
an AQI project? What would small mean for this purpose? Having less than a certain 
number of auditors? Auditing 100 or fewer public companies per year and not being part 
of a global network of firms?  

Question 36. Should the size of the audited company set a limit on initial application of an 
AQI project? What would an appropriate size be? Should the fact that a public company 
is not a listed company affect the way AQIs apply to it? 

Question 37. How should the nature of the industry affect the design of an AQI project? For 
example, is the nature of audits of investment companies or employee benefit plans suf-
ficiently different than that of other public companies that the former require their own 
set of AQIs?  

Question 38. Would excluding certain types of audits from an AQI project distort the results 
of firm-wide public company audit comparisons, or suggest that only industry-based 
comparisons are valid? 

Question 39. Should an AQI project apply to brokers and dealers in securities?  

a) Should the project apply to carrying brokers, introducing brokers, or both? Should it ap-
ply differently to broker-dealers that are subsidiaries of public companies than to bro-
ker-dealers that are privately-owned?  

b) What indicators would be most appropriate? Would indicators aimed at the special regu-
latory requirements for broker-dealer reporting be advisable?  

c) Who would the users of the information be?  

d) Do the variations within the audited population make comparability of information diffi-
cult? 

POTENTIAL AUDIT QUALITY INDICATORS 

Question 40. How might the description of each indicator and the illustrative calculation be 
improved or replaced by other approaches that would be more effective or easier to 
use?  

Question 41. To what extent should the description of one or more indicators and its illus-
trative calculation be revised to make clear that all indicators are evaluated in context?  

Question 42. To what extent could any suggested indicators produce uninformative results 
either because of the context in which they operate or because the variables they in-
volve can be managed for results that emphasized form over substance? 
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Question 43. How should the indicators be applied at the firm level? Are different "firm" 
perspectives (firm-wide, region, office, industry practice) appropriate for different indi-
cators? Is firm-wide data always appropriate for those indicators that call for firm-level 
data? 

AUDIT PROFESSIONALS 

Question 44. Would addition of a calculation of staffing leverage indicators that measures 
the ratio of partner and manager hours to total audit hours be helpful? 

Question 45. How should technical accounting and auditing resources be measured in a situ-
ation in which those resources are retained from outside the firm conducting the audit? 

Question 46. How should this indicator count participation by audit firm personnel and 
managers who have dual skills (i.e., as accountants or auditors but also as experts in an-
other relevant discipline)? 

Question 47. In measuring experience, would overall experience (including auditing and ac-
counting experience) in the relevant industry be the best measure? Would such a meas-
ure disadvantage smaller firms? Would a measure based on number of audits performed 
in a particular industry be a better indicator for smaller firms?  

Question 48. Are there ways to measure the industry expertise of a firm's audit staff against 
its public company client base? How?  

Question 49. Would adoption of the commonly-used Standard Industrial Classification 
("SIC") codes issued by the U.S. Department of Labor be appropriate to define industries 
for purposes on the indicators?14 

Question 50. Should a distinction be made between partner retirements and other turnover 
in applying this indicator? 

Question 51. Should training hours be computed on a per-person basis, by personnel class, 
or as an average by class? Should the size of the firm involved make a difference in this 
regard?  

Question 52. How can the effectiveness of a firm's training program best be measured? 

Question 53. Should the effect of the way training is delivered (e.g., live, web-based, or self-
study) be factored into the evaluation of a firm's training program? How? 

Question 54. Does the "percentage of hours" metric at the firm level of this indicator pro-
vide a meaningful basis for comparison with the engagement level of the metric? Would 
it help to disaggregate the numbers by audit client size?  

Question 55. Is there any way to expand this indicator to quantify audit personnel experi-
ence with audit clients, to provide additional context? 

AUDIT PROCESS  

Question 56. Who should administer the survey described in this indicator? What steps 
would be necessary to assure that the results of anonymous surveys were comparable? 

                                                
14

 The SIC code structure can be found at https://www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.html   
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Would the same set of questions be necessary? Would the same individual or organiza-
tion have to administer each of the surveys?  

Question 57. How often would a survey of this type have to be administered to retain its va-
lidity?  

Question 58. What other logistical issues might arise from a survey of this sort? 

Question 59. Can this indicator be applied to produce comparability among firms, e.g. in 
terms of definitions of "exceptional performance ratings" and "low quality ratings"? 
How? 

Question 60. One issue that this indicator raises is how to fashion a workable definition of 
"high risk" that allows comparability among firms or even among engagements within a 
firm. Comment is specifically requested on that subject. 

Question 61. What other measures of independence, or independence issues, would be ap-
propriate? Would information generated by this indicator be more meaningful if meas-
urements were stratified by personnel level? 

Question 62. In what ways can investments in infrastructure that are relevant to improving 
audit quality best be defined? 

Question 63. How should such investments be measured? Is measurement in dollar terms 
(or dollars per auditor) appropriate? Can such investments be measured at the engage-
ment team level? 

Question 64. How should internal quality inspection findings be compared to or analyzed 
alongside PCAOB inspection results in applying indicators 18 and 19? 

AUDIT RESULTS 

Question 65. What are the best methods for measuring magnitude of restatements for er-
rors? Is one method superior to the others? Why? 

Question 66. Would one or more AQIs related to fraud and other financial reporting miscon-
duct be helpful to discussions of audit quality? If so, what AQIs would best inform those 
discussions? How could the challenges listed above be overcome? 

Question 67. Comment is requested on each of the issues raised about this indicator. Would 
it be preferable to identify specific indicators related to financial reporting quality or to 
focus on audit firms' measures of reporting quality to measure risk? How would the lat-
ter approach control for differences among firms? 

Question 68. How should factors such as difficulties in foreseeing business difficulties, or the 
risk of providing an incentive for unnecessary going concern warnings be reflected in an 
indicator of this kind? 

Question 69. Who should administer the survey described in this indicator? What steps 
would be necessary to assure that the results of anonymous surveys were comparable? 
Would the same set of questions be necessary? Would the same individual or organiza-
tion have to administer each of the surveys?  

Question 70. How often would a survey of this type have to be administered to retain its va-
lidity?  

Question 71. What other logistical issues might arise from a survey of this sort? 
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Question 72. Should tabulation of cases for purposes of this indicator include all cases filed 
or only cases that result in findings against an accountant or accounting firm? What 
about settlements entered into without an admission of wrongdoing? 

Question 73. Should tabulation of cases for purposes of this indicator include all cases filed 
or only cases that result in findings against an accountant or accounting firm? What 
about settlements? 
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Bilag 3: Figur (FEE, 2015) 
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Bilag 4: Summarisk gennemgang af høringssvar 

 

Forfatter Virksomhed/organisation Kategori For Imod 
Med 

forbehold 
Kommentar 

Offentlig-
gøres 

Lisa A. Ritter, 
CPA, CFE - Chair 

Accounting and Auditing 
Procedures Committee 

of the Pennsylvania Insti-
tute of Certified Public 

Accountants 

Repræsentant for revi-
sionsfaget 

  X   

Forfatteren mener ikke, at kvalitet i 
revision kan beskrives i så simple 

termer, og frygter, at enkelte deltagere 
i markedet vil spekulere i at optimere 
deres score, i stedet for at forsøge at 

optimere deres kvalitet. 

Nej 

A.J. Major III, 
Chair 

Accounting Principles 
and Assurance Services 
Committee, California 

Society of Certified Pub-
lic Accountants 

Repræsentant for revi-
sionsfaget 

X     

Forfatteren er tilhænger af brugen af 
AQI'er, og mener de fleste 

revisionshuse allerede bruger AQI'er i 
vid udstrækning. Forfatteren stiller 
desuden spørgsmålstegn ved, om 

AQI'erne kan sammenlignes på tværs 
af alle skel, som eksempel nævnes, at 

Big 4 revisionshuse nok vil ligne 
hinanden, men de vil afvige fra de 

fleste andre mindre revisionshuse i en 
sådan grad, at sammenligning nok 

næppe vil give meget mening. 

Ja 

Elizabeth J. 
Sloan, CPA, 

Chair; James R. 
Javorcic, CPA, 

Vice Chair 

Audit and Assurance 
Services Committee of 
the Illinois CPA Society 

Repræsentant for revi-
sionsfaget 

    X 
Tilhænger af AQI'er, og PCAOBS tiltag, 

men mener ikke AQI'erne skal 
offentliggøres. 

Nej 
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Cynthia M. For-
nelli, Executive 

Director 
Center for Audit Quality 

Repræsentant for revi-
sionsfaget 

X     

Tilhænger at et fortsat arbejde hen 
imod AQI'er, men påpeger, at der er 
lang vej igen før vi har de helt rigtige 
AQI'er, samt at der mangler en best 

practices for hvordan AQI'er skal 
bruges 

Ja 

Rob Ward FCA 
AM, Head of 

Leadership and 
Advocacy 

Chartered Accountants 
Australia and New Zea-

land 

Repræsentant for revi-
sionsfaget 

    X 

Der er væsentlige praktiske 
udfordringer ved at lave et begrænset 
antal AQI'er. Disse begrænsninger kan 

have kontraproduktive effekter på 
kvaliteten af revision 

Nej 

Petr Kriz, Presi-
dent; Olivier 

Boutellis-Taft, 
Chief Executive 

Federation of European 
Accountants 

Repræsentant for revi-
sionsfaget 

  X   

FEE advarer PCAOB mod at miste 
hovedformålet, nemlig at demonstrere 

kvaliteten i revision. FEE er af den 
holdning, at PCAOB udelukkende 

undersøger muligheder indenfor en 
masse kvantitative data, mens FEE 

mener, at uden tilstrækkelig 
kontekstuel information, vil dette 

kvantitative data aldrig på fornuftig vis 
demonstrere kvaliteten af revision 

Nej 

Klaus-Peter Feld, 
Executive Direc-

tor; Gillian 
Waldbauer, 

Head of Interna-
tional Affairs 

Institut der 
Wirtschaftsprüfer 

Repræsentant for revi-
sionsfaget 

    X 

Denne forfatter er tilhænger at, at der 
skal udvikles og implementeres et sæt 
af AQI'er. Forfatteren ser en risiko i, at 
enkelte AQI'er kan tages ud af kontekst 

og misforståes, og er af den grund 
mod-stander af, at AQI'er skal 

offentliggøres. 

Nej 

  
Institute of Chartered 

Accountants in England 
and Wales 

Repræsentant for revi-
sionsfaget 

X     

Forfatteren er generelt tilhænger af 
PCAOBs tiltag, og mener, at der er 

potentiale til at AQI'erne kan bidrage 
til en højere kvalitet i revision. Det 

påpeges dog, at AQI'erne er ret langt 
fra sin endelige form, og at der stadig 

er et stykke vej for projektet. 

Ja 
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Fayez 
Choudhury, Chief 
Executive Officer 

International Federation 
of Accountants 

Repræsentant for revi-
sionsfaget 

  X   

IFAC tilskynder til, at der bruges 
yderligere kræfter på at klarlægge 
målene og risiciene ved at indføre 

AQI'er. De skriver ikke direkte, at de er 
imod forslaget, men har ikke mange 

positive tilkendegivelser. 

Nej 

Joseph M. Falbo, 
Jr., President 

New York State Society 
of Certified Public Ac-

countants 

Repræsentant for revi-
sionsfaget 

  X   

Forfatteren mener ikke de foreslåede 
AQI'er vil være i stand til at leve op til 

formålet med Concept Releasen. 
Forfatteren frygter, at AQI'erne vil 

blive fortolket som præcise algoritmer, 
der præcist kan beskrive kvaliteten af 
revision, og at de derigennem vil være 
mere misvisende end informerende for 

brugerne 

Nej 

Chris Barnard, 
Actuary 

  
Repræsentant for revi-

sionsfaget 
X     

Indikatorerne har potentiale for at 
danne grundlag for en informeret 

diskussion af revisionskvalitet mellem 
parter, som eksempelvis 

revisionskomiteer og revisorer, og kan 
yderligere føre til en bedre 

planlægning, udførelse og rapportering 
i selve revisionen. 

Ja 

Elliot L. Hendler, 
CPA 

  
Repræsentant for revi-

sionsfaget 
  X   

Forfatteren mener, at tiltaget bør 
stoppes med det samme. Det kan ikke 

lade sig gøre, at lave en række af 
AQI'er, der på en meningsfuld måde 
kan beskrive kvaliteten af revision. 

Nej 

Gilbert F. Viets   
Repræsentant for revi-

sionsfaget 
X     

Forfatteren er generel tilhænger af 
AQI'erne, men mener der mangler et 

framework eller en samlet 
referenceramme for indikatorerne. De 
fremstår som en tilfældig søgning efter 

gode og dårlige egenskaber 

Ja 
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Robert A. Con-
way, CPA 

  
Repræsentant for revi-

sionsfaget 
X     

AQI'erne er ikke uden problemer, og 
der er stadig et stykke vej inden de har 

nået sin endelige form. Men denne 
forfatter er stor tilhæner at at 

fortsætte. 

Ja 

Robert A. Con-
way, CPA 

  
Repræsentant for revi-

sionsfaget 
X     

Forfatterens andet høringssvar. Han er 
stadig tilhænger, og der er stadig 

udfordringer med at indføre AQI'er 
Ja 

  BDO USA, LLP Revisionsvirksomhed     X 

BDO er stor tilhænger af projektet, og 
byder kvantitative målinger 

velkommen. Men AQI'er er ikke 
tilstrækkeligt til at beskrive kvaliteten 

af en revision, og derfor bør 
anvendelsen af AQI'er begrænses til 

frivillig og fleksibelt brug, der af 
revisionsudvalget kan tilpasses. 

Nej 

  Crowe Horwath LLP Revisionsvirksomhed     X 

Crowe Horwath ser en række 
udfordringer med brugen af AQI'erne, 

som de er beskrevet i Concept Release. 
Det er ikke altid muligt at sammenligne 

på tværs af forskellige 
virksomheder/brancher, og der vil 
derfor kunne opstå misforståelser, 

eller misvisende målinger. 

Nej 

  Deloitte & Touche LLP Revisionsvirksomhed X     
Deloitte & Touche LLP støtter fuldt og 

helt den fortsatte undersøgelse og 
udvikling af AQI'er. 

Ja 

  
Dixon Hughes Goodman 

LLP 
Revisionsvirksomhed     X 

Dixon Hughes Goodman støtter idéen 
med at udvikle AQI'er, men påpeger, at 
AQI'er bør anvendes på frivilligt basis 
mellem revisor og revisionskomitee 

Nej 

  Ernst & Young LLP Revisionsvirksomhed X     

Ernst og Young støtter PCAOBs tiltag, 
og mener, at tiltaget har potentiale til 

på sigt at skabe et bedre tilsyn med 
branchen 

Ja 
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  Grant Thornton LLP Revisionsvirksomhed     X 

Grant Thornton støtter ideen med at 
udvikle AQI'er, men påpeger et meget 

væsentligt arbejde med at sikre, at 
anvendelsen af AQI'erne bliver på en 
fornuftig måde. Eksempelvis er det 

ikke alle AQI'er, der egner sig til 
offentliggørelse. 

Nej 

  KPMG LLP Revisionsvirksomhed     X 
KPMG er i udgangspunktet tilhænger 
af at fortsætte med at udvikle AQI'er, 
men brugen heraf skal være frivillig. 

Nej 

  McGladrey LLP Revisionsvirksomhed     X 

Bange for, at AQI'er kan blive 
misforstået, da det er en forenkling af 

virkeligheden. Der skal yderligere 
studier til, for at indikatorerne bliver 

retvisende. 

Nej 

  
PricewaterhouseCoopers 

LLP 
Revisionsvirksomhed X     

PwC er tilhænger af en 
markedsbaseret tilgang til AQI data, 
hvilket vil sige en bredt anerkendt 

metode til at anvende og beregne AQI 
data. PwC mener, at kun firm-level 

AQI'er skal offentliggøres. 

Ja 

  WeiserMazars LLP Revisionsvirksomhed     X 

Forfatteren støtter PCAOBs tiltag om 
at fremme diskussioner om kvaliteten i 

revision, men fremhæver, at der bør 
foretages yderligere undersøgelser af 
utilsigtede konsekvenser af at indføre 

AQI'er 

Nej 

Raymond J. 
Bromark, Chair; 
Jens Alder; Rohit 
Kapoor; Jeffrey 

G. Katz 

Audit Committee of CA, 
Inc. 

Bestyrelser/revisionsudvalg     X 

Forfatteren påpeger, at det er kontekst 
afhængigt, hvilke AQI'er, der er 

relevante. Forfatteren opfordrer 
kraftigt til, at anvendelsen af AQI'er 

gøres frivillig, så det er 
revisionskomiteer, der kan beslutte 
hvilke AQI'er der er relevante i den 

specifikke sag. 

Nej 
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George E. Min-
nich, Audit 
Committee 
Chairman 

Belden, Inc. Bestyrelser/revisionsudvalg     X 
Tilhænger af AQI'er. Modstander af at 

de skal offentliggøres. 
Nej 

J. Michael Cook, 
Chairman of the 
Audit Commit-

tee; Lawrence J. 
Salva, Executive 
Vice President 
and Chief Ac-

counting Officer 

Comcast Corporation Bestyrelser/revisionsudvalg     X 

Brugen af AQI informationen er i sin 
relativt spæde begyndelse. Forfatteren 

opfordrer derfor til en faseopdelt 
implementering, hvor der løbende 

evalueres på data. Herudover frarådes, 
at data skal gøres offentligt 

tilgængelig. 

Nej 

Amy B.R. Lancel-
lotta, IDC Man-
aging Director; 

Gregory M. 
Smith, ICI Senior 

Director 

Independent Directors 
Council 

Bestyrelser/revisionsudvalg     X 

AQI'er har sin primære funktion som 
guide for diskussioner blandt 

investorer og revisionskomiteer. De 
må ikke bruges som benchmarks for 
hvad der er god revision. Og inden 

PCAOB vælger at offentliggøre data, 
bør PCAOB bevise sammenhængen 

mellem hver enkelt AQI og kvaliteten i 
revision. 

Nej 

John R. Roberts   Bestyrelser/revisionsudvalg     X 

Revisionskomiteernes ansvar skal være 
mere overordnet. Vi lever allerede i en 

"check-the-box" compliance kultur. 
Frygten er derfor, at komiteerne vil 

stole på AQI'ernes resultater, og 
glemme at kigge på alle de andre ting, 

der er relevante. 

Nej 

Vanessa C.L. 
Chang 

  Bestyrelser/revisionsudvalg     X 

AQI projektet er et godt fundament, 
men brugen af AQI'er skal være 

fleksibelt og frivilligt, idet der er stor 
forskel på hvordan de forskellige 

indikatorer giver mening i forskellige 
sammenhænge. 

Nej 



 

Side 101 af 133 

 

Brandon J. Rees, 
Deputy Director 

American Federation of 
Labor and Congress of 

Industrial Organizations 
Investor X     Stor tilhænger af tiltaget Ja 

James Andrus, 
Investment 

Manager, Global 
Governance 

California Public Employ-
ees' Retirement System 

Investor X     

Forfatteren er tilhænger af brugen af 
AQI'er er den mest optimale til at 

skabe bedre diskussioner og i sidste 
ende højere kvalitet i udførelsen af 

revision. 

Ja 

Jennifer 
Paquette, Chief 
Investment Of-

ficer 

Colorado Public Employ-
ees' Retirement Associa-

tion 
Investor X     

Der er i dag manglende 
gennemsigtighed i forhold til 

revisionsprocessen, og AQI tiltaget vil 
øge gennemsigtigheden, og samtidig 

kunne medvirke til højere kvalitet. 

Ja 

Jeff Mahoney, 
General Counsel 

Council of Institutional 
Investors 

Investor X     

Forfatteren er stor tilhænger af AQI'er, 
men det er iflg. Forfatteren bydende 

nødvendigt, at data skal offentliggøres, 
så investorer kan anvende data i sine 

analyser. 

Ja 

Susan Ferris 
Wyderko, Presi-

dent, CEO 

Mutual Fund Directors 
Forum 

Investor   X   

Forfatteren udtaler sig udelukkende på 
vegne af de investeringsselskaber som 

representeres. For disse 
investeringsselskaber vil 

offentliggørelsen af sådanne AQI'er 
ikke skabe værdi, men højest en del 

forvirring, da det ligger i 
virksomhedernes natur, at der kan 

være store forskelle fra den ene til den 
anden 

Nej 

Jack T. Ciesielski, 
CPA, CFA, Presi-

dent 
R.G. Associates, Inc. Investor X     

Forfatteren mener, at indførelsen af 
AQI'er er et godt proaktivt skridt, der 

kan bringe lys over en ellers mørkelagt 
proces, og som kan stimulere 

Ja 
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konkurrence om kvalitet i revision. 

Professor Joseph 
A. Maffia, CPA 

Advanced Auditing Class, 
Hunter College Graduate 

Program, Economics 
Department, Hunter 

College 

Akademiker X     

Forfatteren er stor tilhænger af AQI'er, 
og er sikker på at det vil føre til øget 
kvalitet i revision, og at AQI'erne vil 
være brugbare for revisorer i deres 

arbejde. Dog påpeger forfatteren, at 
der kan påføres uforholdsmæssigt 

store omkostninger til mindre 
revisionshuse. 

Ja 

Zabi Rezaee, 
Committee Chair 

Auditing Standards 
Committee, Auditing 
Section of the AAA 

Akademiker X     
Forfatteren støtter PCAOBs tiltag fuldt 

og helt 
Ja 

Dennis R. Ber-
esford, Executive 

in Residence 

J. M. Tull School of Ac-
counting, Terry College 
of Business, The Univer-

sity of Georgia 

Akademiker X     

Forfatteren påpeger, at det er vigtigt, 
at antallet af AQI'er reduceres fra de 

foreslåede 26, da det ellers bliver 
uanvendeligt og uoverskueligt. 

Ja 

Ross D. Fuerman, 
Associate Profes-
sor of Account-

ing 

Suffolk University Akademiker X     

Udtaler sig udelukkende om de AQI'er, 
der omhandler sager hos 

myndigheder, samt privat anlagte 
sager, da forfatteren har forsket 

indenfor dette område. Der er fordele 
og ulemper ved at anvende den type 

data som AQI'er, men selvom man ikke 
kan opnå et perfekt resultat, mener 
forfatteren, at der kan opnås et godt 

resultat. 

Ja 
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Nik Mohd 
Hasyudeen 

Yusoff, Executive 
Chairman 

Audit Oversight Board, 
Securities Commission 

Malaysia 
Myndighed     X 

Forfatteren er generelt tilhænger af 
projektet, men fremhæver en række 
udfordringen i anvendelsen. Påpeger 
især, at det kan være misvisende at 

sammenligne AQI'er mellem to 
virksomheder af tilsvarende størrelse. 

Herudover anbefales en analyse af 
gevinster og omkostninger, særligt 

omkostninger forbundet med 
offentliggørelse. 

Nej 

Frank Schneider, 
Chief Executive 

Officer 

Federal Audit Oversight 
Authority of Switzerland 

Myndighed X     

Denne forfatter er stor tilhænger at, at 
PCAOB skal fortsætte sit arbejde med 

at udvikle AQI'er, og mener 
revisionsmarkedet kunne have stor 

gavn af at disse værdier bliver 
offentliggjort 

Ja 

Walter C. Dav-
enport, CPA, 
NASBA Chair; 
Ken L. Bishop, 

NASBA President 
and CEO 

National Association of 
State Boards of Account-

ancy 
Myndighed     X 

Tilhænger af AQI'er generelt. Men 
frygter, at AQI'er ikke er 

sammenlignelige på tværs af alle skel 
(brancher, lande osv.).  Brugen af 

specifikke AQI'er skal være fleksibel, og 
revisionskomitéen skal kunne vælge 
hvilke indikatorer, der er relevante i 

deres specifikke tilfælde. 

Nej 

James R. Dalkin, 
Director, Finan-

cial Management 
and Assurance 

U.S. Government Ac-
countability Office 

Myndighed   X   

Forfatterens bekymringer bunder i de 
iboende begrænsninger, der ligger i at 

stole på kvantitative data til at 
beskrive et så bredt og variabelt 

område som revisionskvalitet. Og 
anbefaler desuden, at PCAOB skal 

overveje, hvordan projektets succes 
skal måles. Desuden påpeges en frygt 

for, at revisorer fra tid til anden, vil 
fokusere på AQI'er i stedet for 

revisionsmål. 

Nej 
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Michael L. Gul-
lette, Vice Presi-
dent - Account-

ing and Financial 
Management 

American Bankers Asso-
ciation 

Organisation     X 
Tilhænger af AQI'er, men modstander 

af at de skal offentliggøres 
Nej 

Nancy J. 
Schroeder, CPA, 

Chair 

Financial Reporting 
Committee, Institute of 
Management Account-

ants 

Organisation     X 

Forfatteren støtter PCAOBs indsats 
med at udvikle og implementere 

AQI'er. Dog mener forfatteren, at 28 
AQI'er er alt for mange. Derudover skal 

der ikke laves regler for hvordan 
AQI'erne skal offentliggøres, det skal 

være op til de enkelte. 

Nej 

Gabe Zubizarre-
ta, CPA, CEO, 

Financial Effec-
tiveness Archi-
tect & Speaker 

Silicon Valley Account-
ants 

Organisation X     

Tiltaget vil sandsynligvis medvirke til at 
skabe højere kvalitet i revision. Især på 

engagement level vil indikatorerne 
skabe værdi, i det omfang de kan 

tilpasses og anvendes som 
revisionskomitee og revisor finder det 

mest relevant. 

Ja 

Tom Quaadman 

U.S. Chamber of Com-
merce, Center for Capital 

Markets Competitive-
ness 

Organisation     X 

Generelt tilhænger af AQI'er. Men 
frygter for "one size fits all" 

tankegangen, der ligger i Releasen. Og 
er herudover modstander af 

obligatorisk offentliggørelse af 
AQI'erne. 

Nej 
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Bilag 5: Deloittes Global Audit imperatives (Deloitte 2014) 

Driving professional excellence At Deloitte, we believe our Global Audit Impera-

tives are essential to executing the highest quality audits. They describe the 

critical actions and considerations to be taken in order to achieve the highest 

standard of professional excellence. These imperatives, which are reviewed 

and refreshed annually, are embraced by all audit professionals and imple-

mented on all audit engagements.  

1. Audit procedures must clearly reflect acting as an independent evaluator 

with an attitude of professional skepticism.  

2. Demonstrate expertise in understanding internal controls, including under-

standing process flows and testing internal controls where applicable.  

3. Develop and execute a robust project plan to optimize the performance and 

completion of audit procedures throughout the audit cycle.  

4. Own the work performed by internal experts and specialists and involve 

them in planning and concluding.  

5. Supervise and review the work of component auditors, leveraging effective 

communications throughout the process.  

6. Improve expertise in audit skills – yours and those of others.  

7. Obtain a deep understanding of the entity and its environment and improve 

the application of risk assessment procedures.  

8. We all own quality – individually and together. 
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Bilag 6 Jesper Hansen 

Interview mellem Jesper Hansen (JH) og Michael Bernth Nielsen (MBN) 

JH: Det kunne være jeg skulle starte med at fortælle lidt om mig selv. Jeg har 

været i PwC i 20 år, hvor jeg startede som revisorassistent. Har arbejdet 

primært med meget store kunder, primært på TDC, inden jeg trådte tilbage 

som følge af afkølingsreglerne. Herefter begyndte jeg gradvist at blive 

konsulteret om independence og regulering, hvilket udsprang sig af, at TDC var 

i en særlig liga, fordi de var noteret i USA. Så arbejdede jeg gradvist mere og 

mere med det, og da der kom de nye EU regler fra Grønbogen, var jeg 

kontaktperson for det. Så udover at jeg er revisionspartner, så er jeg det der 

hedder regulatory partner. Og i forbindelse med at John Van der Wert går på 

pension pr. 30/6 skal jeg overtage hans stilling i direktionen, og jeg har derfor 

formelt set overtaget hans rolle som regulatorisk partner. Derudover er jeg 

med i FSRs EU taskforce, og har siddet i etik-udvalget i ca. fire år, hvor jeg har 

været formand det sidste års tid. 

MBN: Så vil jeg sige, at du er den rigtige til at udtale sig om emnet. 

JH: Nu må vi se. Men jeg kan måske sige, at lige præcist på Audit Quality 

Indicators, så ved vi fra den europæiske tilsynsorganisation, at det er noget der 

har tilsynsmyndighedernes interesse, hvor det er sat på agendaen hvordan 

virksomhederne bruger det. Og det er nok inspireret af PCAOBs indicators. For 

selvom Europa er langt fremme på nogle områder, så er PCAOB meget længere 

fremme på Audit Quality Indicators. 

JH: Man kan sammenligne det her med en almindelig virksomhed, hvor man 

kan stille spørgsmålet om hvordan i monitorerer jeres interne kontroller og 

kvalitet. Hvad har i selv af dashboards og interne kontroller på at de 

afstemninger og målinger, der skal laves, også bliver lavet. Hvordan sikrer i det 

sker? Det samme kan man jo sige om et revisionsfirma, man burde have en 

eller anden form for måling, der siger, at alle de kontroller der er sat op efter 

ISQC 1 f.esk., men det kunne også være andre ting, hvordan monitorerer i det 

for at kunne reagere på nogle ting, hvis I ser nogle signaler. Så jeg kan godt 

forstå, at tilsynsorganisationerne synes det er en god idé, og det synes vi 

egentlig også, at det i bund og grund er en god idé. 
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Jeg tror derudover, at det er ret vigtigt at tage hensyn til, at man kan lave nogle 

ting, fordi man bliver pålagt det af en regulator. Og så laver men det, fordi det 

skal man bare have. Det er ikke særligt frugtbart, fordi man føler det som en 

pestilens. Men hvis vi kan komme til noget, hvor virksomhederne føler det 

giver en værdi internt i virksomheden. Eller for virksomheden giver en værdi 

når du eksternt kommunikerer det, så er det noget andet. Og det er der hvor vi 

er nu, vi skal prøve at sige, at det her det ikke bare er noget man sidder og 

hygger sig med i tilsynsorganisationerne, men det er samtidig noget hvor vi selv 

kan se en værdi i det. Og det gør vi også allerede, for vi bruger det allerede, 

men vi kalder det nok bare noget andet. 

MBN: Dvs. du ser værdien i to ben. Et i en markedskommunikation, et et i 

noget internt ledelseskommunikation? 

JH: Det skal nok ses sådan, at hvis vi kan nå på et tidligt tidspunkt at se nogle 

advarsler, så kan vi nå at gribe ind. Det kræver at det bliver målt ofte, på 

kvartals eller månedsbasis. Jeg kan prøve at vise fire initiativer, som PwC har 

sat i gang Globalt, hvor AQI’erne er en af de fire. De fire initiativer er (i) Root 

cause analysis, (ii) accountability, (iii) Real time assurance og (iv) Audit Quality 

Indicators, som skal ses i et loop. 

Der hvor du kan få indtrykket af en dårlig kvalitet er, hvor der enten kommer et 

eksternt revisortilsyn, eller vores interne kvalitetseftersyn. Hvis vi konstaterer 

nogle fejl der, så skal vi vurdere om det er et enkeltstående tilfælde, eller om 

det er noget der gælder for en større population. Så hvis vi har en fejl, så laver 

vi en Root cause analysis. Altså det er væsentligt at sige, hvad skete der i den 

konkrete sag. Er der nogen der har lavet en alvorlig fejl, så kommer vi til det 

næste, som er accountability. Det er bødesystemet, hvor Root cause analysis 

ser på tilfælde hvor der er begået fejl, og så viser accountability hvordan disse 

fejl skal straffes. Real time assurance er nogle reviews, der laves inden der 

signes, mens revisionen er i gang. Det kan også give nogle indikationer på om 

der er noget galt. Vi kigger lige i øjeblikket på hvordan vi skal indføre det. Det 

helt simple kunne være at lave en kvalitetskontrol, men vi kigger nærmere på 

at lave nogle temabaserede ting på tværs af en population. Og den sidste 

kategori er så Audit Quality Indicators, der kan være både undervejs, altså 



 

Side 108 af 133 

 

inden der bliver signet, og efterfølgende efter der er signet. Og det vi sidder og 

arbejder med lige nu er, hvilke AQI’er skal vi arbejde med. 

MBN: Så det er lidt det samme som PCAOB laver, bare i en anden målestok. 

JH: Ja, og det leder over til det jeg sagde tidligere. Vi vil helst ikke lave noget 

bare fordi vi skal. Vi vil helst lave det hvis vi også kan se en intern eller en 

ekstern værdi i det. Så kunststykket nu består i, at der findes mængder af dem, 

og hvordan finder vi dem, der sikrer at vi kan få en early warning om at vi er på 

vej til at begå en fejl, eller noget vi kan bruge værdibaseret, der sikrer, at vi 

laver revision af en høj kvalitet. 

Og det er jo altid sådan med nøgletal, at man altid kan anfægte dem. Det er 

også fordi der er det ene i nævneren, og det andet i tælleren, og hvad mener 

du egentlig med den time eller den ferie. Så man skal simpelthen lave det 

nøgletal så robust, så det giver værdi. Og så skal man også finde et eller andet, 

som ikke kræver at vi skal ansætte fem-ti mand bare for at sidde og lave 

nøgletal. Vi har allerede så meget data der flyder, så det skal være noget hvor 

vi ikke skal producere nye ting. Det kan godt være der kommer en tre-fire ting, 

hvor vi siger, det kunne være spændende at se det her, og hvor vi faktisk ikke 

har noget. Det vil vi gerne ofre tid på at fremskaffe data til. Men vi er nok af 

den overbevisning, at vi har 95% af alt det data vi skal have, det skal bare lige 

sættes ind i den rette sammenhæng. Men det er ligesom når man laver en ny 

revisionsstandard, så tager det tid, og vi skal være sikre på hvad der ligger i det, 

også for at det giver en værdi at man stoler på tallet. 

JH: Og for at tage identifikationen først. Fra PWCs side er der lage op til 22 

AQI’er. 11 er required, og de andre 11 er optional. Det forventer vi at bliver 

indført fra det kommende år. Og der er jo nogle af de globale PwC 

virksomheder i eksempelvis UK, US og Holland, der allerede bruger det. Hvis 

man eksempelvis tager Holland, så er de hollandske tilsynsmyndigheder 

skrappe. Og der er deres regnskaber proppet med nøgletal. Og det kan godt 

være, at det er retvisende, men hvis man fylder for meget i, så forvirrer det 

mere end det gavner. Og det gælder både eksternt og internt. Så er der ikke 

noget gennemsigtighed, så bliver det bare uoverskueligt. Hvis man derimod 

tager US gennemsigtighedsrapporten, så er den meget god, og den 
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understøtter meget godt det her. De har tre års sammenligningstal på de her 

indikatorer, og de har ikke ret mange, måske 15 i deres rapport. Så i PwC 

prøver vi at lave et samlet bibliotek over alle der er. Og så prøver vi at skære 

dem ned til måske 30, der skal præsenteres for vores direktion inden 30/6. 

Direktionen skal så vælge ca. 15 stykker ud som skal bruges. Det er der vi er nu i 

identifikationen af dem. 

MBN: Dvs. du generelt set synes, at det er et godt tiltag, og at du også gerne 

ser i hvert fald nogle af dem offentliggjort? 

JH: Ja, klart. Fordi ellers synes jeg ikke det giver nogen værdi. Først skal de jo 

bruges internt, og vi har jo i vores ledelsesrapportering allerede nogle nøgletal, 

som egentlig smager ret meget af det her, de skal bare lige sættes ind i en lidt 

anden kontekst. Så vi har haft det som styring i risikovurderinger og 

partnervurderinger. Så jeg vil sige, at det både er internt og også noget som i et 

eller andet omfang skal være offentligt tilgængeligt. Tilsvarende som i Holland 

og US kan det klart anvendes i den eksterne kommunikation. 

MBN: Grunden til at jeg spørger er, at det er en af de helt store 

diskussionsemner i de høringssvar PCAOB har fået. Et argument er, at vi vil ikke 

ende i et eller andet compliance scenarie, hvor vi skal måle en masse, bare 

fordi vi skal. Og en anden bekymring er, at man får det man måler på. Altså, alle 

lamper lyser grønne, og vi fortsætter gladelig, mens skuden er ved at synke, 

fordi der var noget vi havde overset. Kan man undgå det? 

JH: Data kan jo blive misbrugt, og læst forkert. Det er alle gode, både 

journalister og analytikere. Og der er svagheder i alle nøgletal. Så derfor er det 

også vigtigt, at de nøgletal de kommer frem med de er til at forstå og de er 

robuste. Og så er der altid den svaghed ved nøgletal, at der gerne skal være en 

vis konsistent brug af dem. Hvis et nøgletal viser en forkert tendens, så skal 

man ikke bare kunne opfinde et nyt og fjerne det første. Altså vi skal forpligtes 

til at anvende det på en konsistent måde, lidt ligesom anvendt 

regnskabspraksis. Og det kan jo være relevant nok hvis nøgletal forsvinder, hvis 

virksomheder ændrer karakter, men nogle gange kan man jo være nervøs for, 

at man fjerner et nøgletal, fordi det begynder at vise en udvikling man ikke 

ønsker. Og det vil du også have med alle revisionsvirksomhederne. Hvis der lige 
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pludselig er et eller andet der begynder at eksplodere i en eller anden retning, 

så har du et problem hvis der ikke er en pligt til at holde fast i de nøgletal. 

Og jeg har det egentlig sådan, og jeg tror også PwC har det sådan, at hvis ikke 

man kan stå ved den forretning man driver, så skal man lade være. Vi har jo 

også trods alt en licens til at være offentlighedens tillidsrepræsentant, og 

nogen har givet os et papir på det, og så må vi også give noget igen. Og alle 

stakeholders og politikere forventer jo at vi udfører en ordentlig kvalitet, så det 

må vi også kunne vise. 

JH: Noget andet, der også kan blive en flig af det her, det er, at der i den nye 

revisorlov er krav om, at tilsynsmyndighederne skal lave en markeds-

overvågningsrapport. Der skal de faktisk ikke alene lave en 

markedsovervågning på revisionsvirksomhederne, mht. Koncentration og 

sådan noget, men de skal også overvåge revisionsudvalg. Og vi ved ikke 

hvordan det kommer til at fungere, men en af de ting de skal lægge vægt på er, 

hvad er de kriterier udvalget anvender ved valg af revisor. Når 

revisionsudvalget sidder og vælger en revisor, hvad er så de kriterier, der 

lægges vægt på. Der er nok nogen med kvalitet og markedsforståelse, men så 

er der også noget med pris. Og pris kan ligge et eller andet sted mellem 40 og 

75%, og det er helt klart, at med det prispres der har været, så har prisen en 

stor vægtning. Og det jeg tror man har været bekymret for på europæisk og 

også globalt plan det er, at nu er prisen efterhånden presset så meget i bund, 

at nu begynder det at gå ud over kvaliteten. Så de vil gerne være sikker på, at 

når et revisionsudvalg beslutter sig for valg eller genvalg af en revisor, så skal 

det ikke være 100% prisfokuseret, men revisionsudvalget skal også være 

fokuseret på, om revisionsvirksomheden også er i stand til at levere en god 

kvalitet. 

Og det leder over til det spørgsmål, at hvis jeg sidder i et revisionsudvalg, 

hvordan skal jeg så vurdere det. Revisionsvirksomhederne kan lave et tilbud, 

hvor vi viser den seneste tilsynsrapport, men hvad er det egentlig vi kan vise til 

dem. Og alene af den årsag kan det også være af interesse for 

revisionsudvalget, hvis vi også eksternt arbejder med nogle kvalitetsmål. Så kan 

vi til støtte for dem i deres beslutningsproces, kan vi vise hvordan vi arbejder 
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med kvalitet, og hvilke systemer vi har, men også de nøgletal vi har, altså hvad 

er temperaturen i virksomheden. 

MBN: Og det er helt eksplicit noget af de PCAOB de skriver, de vil gerne skabe 

konkurrence på kvaliteten af revision, som et af de tre hovedformål med 

arbejdet. Men hvad nu hvis man ikke måler rigtigt? 

JH: Det er også min største bekymring i det. For jeg ved jo med alle nøgletal, at 

hver eneste gang jeg ser en journalist sige noget om et nøgletal, så er jeg jo 

også skeptisk, og tænker, ja, det er godt. Og når man så ser 

nøgletalsdefinitionen på side 156, så er det ene ekskluderet og det andet 

inkluderet, og det næste år er det noget andet der er ekskluderet. Det bliver 

rigtig, rigtig svært i starten. Og nu vil jeg ikke sige, at det skal være FSR. Men 

hvis man fra FSRs side kunne komme med ti anbefalinger på hvad der var god 

corporate governance at tage med i gennemsigtighedsrapporten. Så var man 

sikker på, at de revisionsvirksomheder der skal aflægge gennemsigtigheds-

rapporter, de skulle vise de tal, så man har et sammenligningsgrundlag. Og så 

kunne man også begynde at sige, hvorfor ser det sådan ud? Og så kunne 

revisionsvirksomhederne sikkert også begynde at gå i krig med hinanden om 

hvorfor der er ekskluderet og inkluderet det ene og det andet. Men alene det i 

FSR regi at finde hvad er det for nogle ti, bare for at sige et tal, man synes 

revisionsvirksomhederne skal anvende, det kunne sikkert være den første 

kamp. Den næste kunne så være, hvad er definitionen så af det. 

MN: Til sammenligning kan det siges, at PCAOB har været to et halvt år om at 

finde frem til disse 28 indikatorer. Og de siger selv, at de er meget langt fra at 

være endelige, og at 28 sikkert er alt for mange. 

JH: Og det er også derfor det er så vigtigt med robustheden. Og vi ser 

robustheden i to ting. For det første skal data være let at skaffe. Vi har så 

meget data, og vi skal helst ikke til at producere nyt data. Og det andet er, at 

det nøgletallet så viser, det skal vi være trygge ved også er korrekt. Det skal 

være noget vi ved også er rigtigt. Eksempelvis noget af det vi i den grad har 

110% styr på, det er obligatorisk efteruddannelse for autoriserede revisorer. Vi 

er helt sikre på at det er i orden, og det kunne være et eksempel på noget man 

kunne måle. 
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Men eksempelvis PwC US, de har noget, der viser usikkerheden i tallene. De 

viser som eksempel antallet af timer i deres national office, det vil sige faglig 

konsultation. Og det er fint nok, de har jo timeregistrering i deres faglige 

afdeling, så de kan trække det direkte ud. Men hvis vi gjorde det samme her, og 

der eksempelvis var nogen der kom og konsulterede mig, så ville det ikke 

komme med. Jeg sidder jo ikke i faglig afdeling, så hvordan får vi så de timer 

med. Så det vil blive noget minimum, men vi ved jo at det er meget mere. Og 

det er et tal som egentlig kunne være meget interessant, men det at konsultere 

er så konfust, at det er svært at måle.  

MBN: Et andet spørgsmål er, hvilket niveau skal det her måles på? Der er nogle 

der siger, at det skal måles på engagement level altså på den enkelte 

revisionsopgave ude hos den enkelte virksomhed og andre på firm level , altså 

på tværs af hele PwC f.eks. og PCAOB foreslår at nogle måles på den ene måde 

og andre på den anden måde.  

JH: mine tanker ledes hen på firm niveau, men nogle nøgletal vil formegentlig 

kunne måles på individuelt niveau.  

MBN: f.eks timeforbrug? 

JH: ja, men jeg kan ikke se, at det er særligt anvendeligt…. Så skulle det være til 

den interne rapportering. Så skal det være denne her kvalitetssikring, QRB, 

altså hvor mange timer bruger vedkommende på en arrangement. 

MBN: Jeg kan nævne nopgle af dem der ér – det er det som PCAOB foreslår på 

engagement level.  –det er hvor mange timer en partner har i forhold til 

revisorerne og managere og hvor mange timer det er i forhold til, hvor stor en 

procentdel af sin tid man bruger på den enkelte revisionsopgave og de faglige 

afdelinger – hvor meget tid kommer der fra de tekniske ressourcer.  

Modstandere siger, at det ikke kan sammenlignes. Opgaverne der ydes til f.eks. 

henholdsvist malermester Jensen og  i Nordea er så forskellige, at de ikke kan 

sammenlignes.  Det understøtter også det du siger om, at det skal være på firm 

level? 

JH: Jeg vil ikke underkende, at man kan gøre dette.  Der er jo forskel på om man 

siger, at det skal være til interne eller ekstern rapportering. F.eks. hvis vi har 

intern rapportering til vores direktion, men vi har også rapportering, der går til 
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vores kontorlederne/afdelingsledere, de får trafiklys på, hvordan workload er 

på dem og hvordan de placere sig på trykket. De ved også hvilke load, der er på 

kunderne osv. 

Men jeg kan ikke se, at det vil give nogen værdi eksternt. Jeg sad selv i business 

unit, det var gavnligt, hvilke medarbejderne der var gået i ”rødt” og havde for 

mange timer og så kunne man tage fat i personer og reagere. Det sker som led i 

den almindelig månedsrapportering. Men til ekstern brug er det sært for så vil 

man blive sammenlignet med andre og hvad ligger der så i definitionen? Men 

det er jo noget som revisionsfirmaer i større eller mindre grad allerede har og 

som indgår i den interne rapportering til afdelingsleder eller direktion.  

MBN: PCAOB foreslår rapportering i forhold til den enkelte revisionskomité. 

Forslaget bunder i et ønske om at styrke samarbejdet med både 

revisionskomiteerne netop pga. det her konkurrenceparamenter, men også for 

at styrke der mulighed for at træffe beslutninger 

JH: ..tænker ud på, at det kan være interessant for revisionsudvalget, hvor 

mange overtimer den enkelt parterne har?  

MBN: Det er bl.a. det jeg spørger dig om 

JH: Jeg tror det er en balancegang. Hvis du spørger revisionsudvalget, vil det 

optimale være, at de får én, der har erfaring fra 10 andre lignende kunder og 

har en kæmpe erfaring og det eneste de har lyst til er at dedicere resten af 

deres dage kun til den kunde. De er selvfølgelig interesseret i en person med 

megen erfaring og gode kompetencer, der kan stå til rådighed, såfremt der sker 

et eller andet. Men omvendt ved de også, at det partnere, der sidder på en 

lang række kunder, netop er dem der har erfaring til at servicere netop de 

komplicerede kunder. 

MBN: Jeg spurgte en revisionsudvalgsformand om hvordan han så de her 

målinger kunne bruges, og han kom med et forslag. Han foreslog, at alle 

revisionsvirksomheder kunne indberette AQI’er til FSR, som så slkulle 

annonymisere data, og lave benchmarks på et eller andet aggregeringsniveau, 

det kunne være et benchmark for banker af P.I.E. størrelse. Ser du nogen værdi 

i det? 
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JH: Kun internt. Jeg synes det er rigtig svært eksternt. Hvis du eksempelvis har 

en partner, der ud fra nøgletallene ser ud til at have for travlt, det du ikke kan 

se i relation til timerne er, at hvis vedkommende har de nødvendige super 

dygtige directors, senior managere og mannagere, og et team, der bare kører, 

og at vedkommende i øvrigt er en god leder, så kan det godt være at han har 

mange timer fordi han nyder det, men vedkommende er bare god til at 

organisere arbejdet og sit job, og kan godt ligge med 3.000 timer. Så kan du 

have en anden, der kommer med 100 overarbejdstimer, og 700 debiterbare 

timer, og som har rigeligt med tid. Men det kan være, at der ikke er så mange 

der ønsker at bruge vedkommende, er det så godt eller skidt? Nøgletallet er så 

individuelt fra person til person. 

MBN: Så hvis skal summere det lidt, så siger du, at det skal være et rimeligt 

overordnet firmaniveau, og det skal være robust, og det skal i udgangspunktet 

ikke være på det enkelte engagement. 

JH: I hvert fald ikke til eksternt brug. 

MBN: Noget af det jeg ser som et springende punkt, er det du kalder 

robustheden, nemlig hvordan sikrer vi at vi måler rigtigt. 

JH: Det er nok det sværeste ved det her. 

MBN: Hvordan gør man det? Skal der være en kvalitetskontrol af målingerne? 

JH: Det er noget der kræver rigtigt store overvejelser. Når vi nu har det her 

udvalg i PwC, så starter vi med at kigge på om en måling kunne være 

interessant at måle på. Dernæst kigger vi på om det overhovedet kan lade sig 

gøre, og hvordan kan vi arbejde med det her. 

MBN: Der er mange, der udtrykker, at det er en god ide, men at det er meget 

svært. Og alene det faktum, at PCAOB har brugt over to et halvt år på at 

komme frem med noget, der ikke er endeligt, synes jeg virker som en indikator 

på at vi er meget langt fra målet. 

JH: Men i Holland og USA har man det jo allerede i gennemsigtigheds-

rapporterne. Hvor meget der skyldes at de faktisk synes det er nice to have, og 

hvor meget der er regulatorisk pres ved jeg ikke. Men jeg synes under alle 

omstændigheder det er en god idé. Det kan ikke være rigtigt, at vi i den her 
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branche ikke er i stand til at kunne demonstrere nogle nøgletal, der viser at vi 

kan levere en høj kvalitet. Det er en lille smule en falliterklæring hvis ikke vi er i 

stand til at understøtte det med nøgletal. 

Og naturligvis må det ikke blive misbrugt. Det kan det jo. Hvis en eller anden 

journalist ser en eller anden kurve, der begynder at gå nedad, så står der 

ligepludselig på forsiden af berlinske erhverv, at nu har PwC et dårligt nøgletal. 

Det gør de jo nogle gange på de finansielle nøgletal, hvor de piller et eller andet 

tal ud, og så får de pokkers meget ud af det. 

MBN: Så det du siger er, at inden vi for alvor går i gang med at kræve disse 

målinger, så er der et stykke vej endnu. Og det skal gerne være i samarbejde 

med branchen. 

JH: Alt hvad vi bliver pålagt at krav, det kan være belastende, men det følger vi 

jo. Men jeg synes at det vil være tosset hvis de kommer ud med nogle meget 

specifikke krav på nogle ting, der skal opfyldes. For i første omgang synes jeg 

det skal være understøttet af hvad man synes der er hensigtsmæssigt til 

styring. Og der har vi jo allerede mængder af data. Og nogle af dem vil vi jo 

gerne dele med vores interessenter, til at vise, at vores kvalitet er på plads. Og 

til tilsynet for den sags skyld. 
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Bilag 7: Jesper Jarlbæk 

Interview mellem Jesper Jarlbæk (JJ) og Michael Bernth Nielsen (MBN) 

MN: Helt overordnet, hvad er din holdning til AQI’er? 

JJ: Det er meget radikalt, dvs. ambivalent. Og hvorfor så det? Jo fordi hvis du 

tager udgangspunkt i status quo. For det første er revisionsudvalg i Danmark en 

relativt ny foreteelse, det har eksisteret siden 2009, så vidt jeg husker. Der 

skete det dengang, at det lykkedes Dansk Industri at lave lobbyvirksomhed, så 

den undtagelsesbestemmelse man havde i EU, hvorefter hele bestyrelsen 

kunne agere revisionsudvalg, blev en del af den danske model. Jeg var dengang 

rundt og tale med de fire store revisionsvirksomheder, og skrev en kronik 

dengang, hvor jeg slog til lyd for, at vi ikke har haft krav om revisionsudvalg i 

100 år, og det har fungeret fint. Så hvis man skal gøre det i Danmark, så kan 

man i det mindste gøre det ordentligt. Men at komme med et krav om 

revisionsudvalg, og så lave en dispensationsmulighed, som gør at kravet er 

meningsløst, det er spild af tid. For det andet, så har KPMG lavet 

årsundersøgelser af revisionsudvalg, og fundet ud af, at det der med, at hele 

bestyrelserne udgør revisionsudvalget, det er på vej væk for C20 virksomheder, 

og måske lidt ned til de lidt mindre virksomheder. 

Dernæst hvis du ser på sammensætningen af revisionsudvalg, så er det mine 

barske ord, og jeg har både holdt foredrag og skrevet artikler om det, at 

medlemmerne dybest set ikke har de faglige forudsætninger for at være der. 

Og jeg ved fra mit private liv, at finanstilsynet har været med til at godkende 

medlemmer til revisionsudvalg i finansielle virksomheder, der engang har set et 

billede af Tordenskjold. Det er dybt rystende, at man kan få nogle folk 

godkendt, som slet ikke har forudsætningerne. For de almindelige 

virksomheder, som ikke har de samme krav som finansielle institutioner, så er 

det jo markedsbestemt, hvem der kommer i revisionsudvalg, og der har jeg 

også været rystet over hvor ringe ekviperet de er. Og det bunder i, at der er fire 

formål med revisionsudvalg fra direktivet, og de tre af dem handler faktisk om 

revision. Dvs. hvis du ikke er uddannet indenfor revision… fordi det her 

revisionsudvalg skal sørge for, at den uafhængige eksterne revision, den 

varetager sit arbejde professionelt, hvordan vil du gøre det, hvis du ikke selv 
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har forstand på hvad revision er. Revision er et fag, der tager rigtig mange år at 

læse til, og hvordan skal du kunne vurdere om en revisionsplan er adækvat, 

hvis du ikke aner hvad revision er. Og så den anden misforståelse, som handler 

om forskellen mellem CFO’en og revision. Man kan sagtens være en fantastisk 

CFO, men ikke have forstand på revision, og vice versa. Så det forhold, at du har 

haft CFO ansvar, så har du ikke nogen forstand på hvad revision er. Det er 

forskellige søjler.  

MN: Så du mener, at før vi skal begynde at diskutere om de her indikatorer 

giver mening, så skal vi diskutere hvem der skal læse dem? 

JJ: Ja netop, og hvor langt er vi i udviklingen af vores revisionsudvalg. Og jeg 

mener der er fremskridt, men det går rigtig, rigtig langsomt, og vi er stadig i et 

meget tidligt stade af de her revisionsudvalg fungerer. Jeg mener dybest set 

der stadig er nogle store kampe der skal kæmpes først, og som stadig ikke er på 

plads. 

Op i helikopteren igen, og efter finanskrisen og Lehman Brothers og hvad ved 

jeg. Alt handler om compliance, og det her er på en eller anden måde et 

eksempel på mere compliance, og det har vi efterhånden så meget af at vi alle 

sammen er ved at segne under det. 

MN: Så du mener, at det at vi skal måle noget mere, det alligevel ender med at 

vi bare skal se om vi ender over eller under en eller anden tærskel 

JJ: Netop, og det der går igen er, at selv de meget klare hoveder i USA, som jo 

er meget længere fremme end vi er, de frygter, at det bare bliver noget ”tick-

the-box” og karaktergivning, så det bliver en tom compliance eksercits, frem 

for noget der reelt set giver værdi. Det fremgår meget tydeligt, at ”ja vi forstår 

konceptet, men kan vi få det til at blive noget andet end en compliance 

øvelse”. Og de farer frem med stor lempe, for noget af materialet er fra 2013, 

og der er stadig ikke noget fremme endnu. 

MN: Og du er helt enig i den betragtning? 

JJ: Ja, ja det er jeg. Når det så er sagt, så tilbage til det jeg siger, at de danske 

revisionsudvalg generelt ikke er fagligt godt klædt på, så én af de ting, der 

kunne tale for det her er, at der er ingen af de andre stakeholders, der kan se 
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om de her revisionsudvalg fungerer godt, eller fungerer dårligt. Det nærmeste 

vi kommer er, at nogle af de børsnoterede virksomheder, der offentliggøres 

audit comittee charter. Men det der nogle gange sker er, at revisionsudvalget 

henter en skabelon udarbejdet af et af de store advokatkontorer, hvor de 

udskifter navnet og laver et par tvists. Så har advokatfirmaet jo lagt navn og 

renomé til at de formelle regler er overholdt, men det siger jo ikke noget om 

revisionsudvalget fungerer godt. Og så er vi tilbage til ”tick-the-box” 

compliance, vi har et charter vi kan være bekendt at lægge op på vores 

hjemmeside. Der er det så at de her AQI’er kommer ind og siger, at der kan vi 

få syn for sagen. Men så er der bekymringen for, at hvis AQI’erne skal 

offentliggøres, så ender det bare med at være endnu en compliance øvelse, der 

overhovedet ikke bringer os videre. 

Så har jeg et andet emne, som jeg mener, er relevant. Jeg har jo været med til 

at se indførelsen af regnskabsklasser A, B, C og D i Danmark, hvor vi ville have 

forskel på om det er en lille købmand henne på hjørnet eller Carlsberg. Og det 

der onesize fits all, det er noget sludder. Lige så genial en idé det var at have 

regnskabsklasser, lige så genialt ville det være at have krav, som var afstemt 

situationen. Her er der 28 AQI’er, og de 28 er til Novo Nordisk, men hvis du er 

small cap, så er der tre. 

Med hensyn til det her med at de danske revisionsudvalg er så umodne, så 

mener jeg absolut ikke det skal offentliggøres, tror jeg ikke, fordi det ville skade 

meget. Det jeg har tænkt på er, hvis der skulle opereres med et eller flere lag af 

AQI’er, hvis det kunne blive indsamlet – husk på vi har kun 250 børsnoterede 

virksomheder – hvis jeg så kunne se mine egne værdier op imod en 

anonymiseret benchmarkværdi, så kunne jeg måske få at vide om det her 

revisionsudvalg kører godt nok. Og så kunne revisionsudvalget måske arbejde 

med det her på en konstruktiv måde, hvor det ikke ville blive tick-the-box 

compliance, fordi confidentialiteten er bevaret. 

MN: Så du mener selve offentliggørelsen er et sprængende punkt i forhold til 

om det her kan blive en succes. 

JJ: Ja, og lovgiver kunne jo bare blæse på det, og sige at det skal offentliggøres, 

men det er ikke nogen kunst at kræve mere compliance hvis man ville. Men 
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hvis man virkelig siger, at jeg gerne vil fremme udviklingen af de her udvalg, så 

mener jeg faktisk godt at man kunne bruge de her AQI’er. Men i første 

ombæring på anonym basis. 

MN: Det vil sige, at det skulle udvikles af den eksterne revisor i samarbejde 

med revisionsudvalgene? 

JJ: Eller FSR, fordi deres medlemmer er jo revisorer for samtlige de 

børsnoterede virksomheder, de kunne som en instans, for jeg vil også gerne 

have det væk fra det offentlige, de kunne for hver af de her 228 selskaber sige, 

her er dine, og her er et benchmark af dine peers. Det ville jo være et fantastisk 

godt grundlag. Så fik jeg den som revisionsudvalgsformand, og så kunne jeg 

bruge den i min dialog med ekstern revision, og så havde vi et ensartet 

grundlag at diskutere ud fra. Og der kan nogle gange være rigtig gode grunde til 

at vi er der hvor vi er, hvis der er forskelle, men så har vi i det mindste noget at 

tale ud fra. 

Og en anden ting det er, at jeg tror en af grundene til at amerikanerne er så 

forsigtige, det er, at: You get what you measure. Det vil sige, at du skal være 

rigtig, rigtig forsigtig med hvad du måler en virksomhed på, fordi så vil de 

indrette deres virkelighed til at det matcher det der. Så hvem siger, at de der 28 

nøgletal, at det er det der sørger for at revisionsudvalgene kommer til at virke 

godt. Og alene det at de har brugt 2-3 år på at spekulere over det er 

bekymrende. 

Så er der en anden ting der bliver nævnt, som jeg mener er korrekt, og det er, 

at det kun bør være på engagement level. Og det er tilbage til, at hvis AQI’er 

skal bruges som instrument, så må det netop være på engagement level, og 

sammen med benchmark overfor peers, det er det der giver mening. Hvorimod 

hvad Ernst and Young har som samlet score, det hjælper jo ikke mig som 

revisionsudvalgsformand med at forbedre mine processer. 

Så det sæt af AQI’er jeg ville lave, det ville gå strengt på udførelsen af 

revisionsopgaven, så de tal der måler på eksempelvis leverage, det synes jeg er 

relevant. Hvis partneren kun er der én ud af hver 1.000 timer, så er der måske 

meget lidt kvalitet osv. Så de andre ting, der går på hele revisionsfirmaets 

performance, det mener jeg ikke at jeg ville bruge. 
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MN: I EU vil vi i de kommende år blive underlagt en ny regulering, der tvinger 

virksomhederne til at skifte revisor med jævne mellemrum. I forarbejderne til 

direktivet skriver man blandt andet, at det er for at styrke uafhængigheden. 

Giver det mening at måle på længden af et revisionsforhold? 

JJ: Ja det gør det nok. Det der med at få friske øjne kan give mening. Men på 

den anden side kan man sige, at i moderne børsnoterede virksomheder, der er 

den gennemsnitlige levetid for top management væsentlig kortere end 

revisionsforholdet, så hvis man siger, at der er fare for incestlignende forhold, 

så sker der i hvert fald på virksomhedssiden relativt hyppige holdudskiftninger, 

så det er jo ikke noget med et 20-30 årigt parløb.  

MN: Når man som revisionsudvalg i dag ikke har de her målinger, hvordan er så 

mulighederne for at vurdere kvaliteten i revision? 

JJ: Når generalforsamlingen er afholdt, og revisor er valgt, så er det første der 

sker jo, at revisionsudvalget de indkalder den eksterne revisor for at de skal 

fremlægge deres udkast til revisionsplan. Og så er man tilbage til at sige, at hvis 

der sidder nogen i revisionsudvalget, der selv har været revisor, så er man jo i 

stand til at vurdere den plan, og sige, er jeg enig i at det her er de rigtige risici, 

og er jeg enig i, at de her revisionshandlinger har den korrekte vægt osv. Så jeg 

har da masser af AQI’er i min dialog, og jeg behøver ikke en karakter eller et tal, 

men jeg har ikke noget imod at de var der.  

Hvis man eksempelvis tager leverage igen, så kan man sige, at en for høj 

leverage, det er ikke godt. Men en for lav leverage er også noget skidt, for så er 

det for dyrt. Og når man måler på engagement level, så risikerer man at 

sammenligne æbler og pærer. I den ene virksomhed, som har den ene struktur, 

der vil én leverage være forsvarlig, og i den anden vil det ikke. Så i ukyndiges 

hænder, der risikerer man at nå frem til den helt forkerte konklusion, uanset 

om det er en falsk positiv eller en falsk negativ. 

Så i princippet synes jeg jo det er godt med tiltag, der skal højne kvaliteten i 

revisionsudvalgenes arbejde, for det har de brug for. Men at lægge sådan nogle 

målinger ud i ukyndiges hænder, investorer og hvad ved jeg, som ikke har 

nogen som helst forudsætninger for at læse de der værdier, og så skulle de tro 
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på at de kunne træffe nogle beslutninger på baggrund af det – 

investeringsbeslutninger – det er fuldstændig ude i hampen. 

MN: Og det er uanset hvor veluddannet man er ud i revision, så ville man aldrig 

kunne gøre det på aggregeret niveau på tværs? 

JJ: Nej. Og iblandt de autoriserede revisorer har man det her responsumudvalg, 

og det går netop på at se, om enkelte revisionshandlinger eller hele revisioner 

er udført forsvarligt eller ej. Og det er jo ikke lagt på formel. Og så sidder der en 

gruppe af meget erfarne revisorer, og kigger på den sag, og finder ud af, alt 

taget i betragtning, var det et okay stykke arbejde eller ej. Og jeg sad selv fire år 

i responsumudvalget, og det arbejde var bestemt ikke baseret på AQI’er eller et 

simpelt sæt tal. 

Men som jeg også startede med at sige, som et internt redskab, så vi alle 

sammen kunne blive klogere på det, der kunne det vide. 

MN: Det fremgår af Concept Releasen, at AQI’erne aldrig kan stå uden 

kontekst. 

JJ: Og det er jeg helt enig i. 

MN: Men hvordan sætter man AQI’erne i kontekst, hvis man ikke har din 

erfaring eller fingerspitzgefühl? 

JJ: Det kan man heller ikke. Men oprindelig var der vist 83 AQI’er, og kunne 

man tage et eller andet sub-set, og sige, at det subset der, det er i hvert fald 

noget, der er generisk for eksempelvis leverage. Så vil problemet være, at det 

du får målt det er kun et delbillede, det er kun en del af det der er et 

revisionsudvalgs arbejde, så selvom du får et grønt lys her, så kan der sagtens 

være masser af røde lys andre steder. Og det er så det jeg mener, nu har du så 

fået en falsk positiv. Nu har jeg fået attest på, at mit revisionsudvalg fungerer 

ordentligt, og så sover alle folk videre, for nu har vi grønne lys. Man alt det 

andet hvor det viste sig at der var problemer, revisionsplanen var ikke adækvat, 

og hvad ved jeg, det var ikke målt. Så det er ikke for at virke bagstræberisk, for 

jeg vil gerne fremme kvaliteten i revisionsudvalg, men det er virkelig et 

komplekst område. Og når jeg lytter til hvad amerikanerne siger, så er det også 

der de er. Og husk på, de har jo langt mere udviklede revisionsudvalg end vi 
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har, og alligevel har de den der forbeholdenhed overfor, at hvis vi sætter noget 

i søen her, hvad får vi så ud af det? Får vi noget godt ud af det, eller får vi i 

virkeligheden noget skidt ud af det. 

MN: Ja, og spørgsmålet om vi får noget skidt ud af det har du været inde på før, 

for du siger nemlig også adfærdsregulerende, at det risikerer at være 

adfærdsregulerende. Hvad er det for en risiko du ser med det? 

JJ: Tilbage til det der simple eksempel med partner-leverage. Når jeg med mine 

20 års erfaring ser et job her, hvor der i alt er brugt 1.000 timer, der er det okay 

at der er brugt 60 partnertimer. Så kalibrerer jeg loven til, at hvis den er under 

40, eller den er over 100, så slår den ud. Men det kan jo vise sig, at på den her 

virksomhed, der skulle den være 100, for på den her virksomhed, der var der 

noget knas med deres interne processer, så man behøvede flere partnertimer 

til at adressere det forhold, at revisionen ikke kunne programmeres, fordi 

kundens processer ikke var på et tilstrækkeligt højt niveau. Så det kunne vise 

sig, at det vart helt i orden, at der var brugt 100 timer. 

MN: Du siger at revisionsudvalg er for dårligt uddannede… 

JJ: De er slet ikke uddannede… 

MN: Hvordan får man det løftet? Kunne AQI’er ikke bruges i den proces. 

JJ: Tilbage til det jeg siger, at hvis der var fri legetime, hvos udvalgene kunne 

bruge de har målinger uden at skulle være accountable overfor eksterne 

parter, så kunne det være, at det kunne briuges i en form for læringsproces. 

Det tror jeg egentlig også de fire store revisionsfirmaer gerne ville være med 

på, altså at lade virksomhederne lege med det her og blive klogere. 

Noget jeg har holdt indlæg om, og man har talt om i revisionsbranchen i mange 

år, er det her expectation gap. Og der mener man expectation gab mellem 

hvad de eksterne stakeholders forventer af en revision, og hvad revisorerne 

selv forventer. Og jeg mener, at man har den samme expectation gap mellem 

bestyrelsen og den eksterne revisor, fordi bestyrelsen ved ikke hvad en revision 

er, og der interesserer dem heller ikke, så de kommer aldrig til at forstå det. 

Fordi de er fokuserede på at virksomheden skal overleve og klare sig. 
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Og der siger jeg, at et revisionsudvalg er det, der kan bygge bro over den her 

expectation gap, for der kan sidde nogle folk i bestyrelsen, som har de faglige 

forudsætninger, og som kan udfordre revisionen. Så det som den samlede 

bestyrelse aldrig ville bruge tid på, det kan revisionsudvalget faktisk gøre, så 

man får den vare, man faktisk tror man har købt af revisionen, den er rigtig 

indkøbt og rigtig leveret. 

MN: Så for at opsummere lidt. Du er i princippet ikke modstander af at måle på 

kvaliteten i revision. 

JJ: Nej 

MN: Og det er vanskeligt og ikke uden risiko, fordi man risikerer at måle på 

noget forkert. 

JJ: Ja, man måler på noget forkert, og derved får man en adfærdspåvirkning, 

som er uheldig, fordi nu vil folk åh så gerne ligge indenfor det grønne område 

som du har defineret, og det fjerner måske fokus fra det overordnede mål om 

at revisionsudvalget og den eksterne revision kører korrekt. 

MN: I en artikel du tidligere har medvirket i, der siger du substans over form, og 

det synes jeg er meget væsentligt i den her sammenhæng, fordi AQI’erne vel er 

et forsøg på at sætte substans på form. Og det siger du måske ikke helt kan 

lade sig gøre? 

JJ: Jeg siger, at hvis vi laver sammenligningen, at virksomhedernes heldbred, de 

måles i credit rating, hvis de har lån. Prøv at forestil dig hvor mange ressourcer 

og hvor meget energi Moody’s og Standard and Poors har brugt for at finde 

frem til de her målinger. Så kan det lade sig gøre, selvfølgelig kan det det, men 

man skal bare have respekt for hvad det vil tage af tid inden den her maskine er 

bygget og kalibreret rigtigt. Og hvis jeg skulle være rigtig ond, så kunne jeg jo 

nævne de ratings de gav i 2007, året inden Lehmann Brothers gik konkurs. Hvor 

dygtige var de så efter 100 år til det? Og nu siger du så at vi skal give revisionen 

en karakter, hvor pålidelig ville den så være? Men som et internt redskab, i 

hvert fald foreløbig, så kunne det måske virke. Men det er ikke en etårig eller 

en toårig proces. 
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MN: Hvis du skulle komme med en anbefaling til hvordan man skulle komme 

videre med det her, hvad skulle det så være? 

JJ: Hvis man gerne vil påvirke en adfærd, så kan man lave hitlists og man kan 

lave shitlists. Eksempelvis når man gerne vil have mere informative 

årsregnskaber, så etablerer man årets regnskabspris, og så giver du en præmie 

til den bedste. Så på samme måde kunne man sige, at man på en eller anden 

måde præmierede revisionsudvalg, der gav den bedste indsigt i deres arbejde. 

Og igen, hvis det var free-form, så ville alle de 1.000 blomster blomstre, så fik 

man mange forskellige bud på hvordan man illustrerer sit arbejde. Der ville så 

udkrystallisere sig en form for best practice, hvor man måske kunne blive enig 

om hvad der som minimum skal til for at være med i opløbet om det mest 

informative revisionsudvalg. Så hvis du af frivillighedens vej kan lade nogle gå 

foran med de gode eksempler, og dermed blive bedre og bedre til at fortælle 

om sit arbejde. 

MN: Så uanset hvad, så er det hverken i morgen eller i overmorgen? 

JJ: Nej, men det er ikke det samme, som at det ikke er en god ide at arbejde 

med. Det er mere spørgsmålet om hvilken form, og hvor stakeholders, der 

kigger over skulderen i den her læringsproces som jo bliver lang. 
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Bilag 8: Martin Samuelsen og Christel Maria Thousing 

Interview mellem Martin Samuelsen (MS), Christel Maria Thousing (CMT) og 

Michael Bernth Nielsen (MBN) 

Interview mellem Martin Samuelsen (MS), Christel Maria Thousing (CMT) og 

Michael Bernth Nielsen (MBN) 

MBN: Det jeg gerne vil med min afhandling, det er at undersøge, hvad der vil 

ske hvis man fra myndighedernes side indfører målinger som foreslået af 

PCAOB. Nærmere vil jeg se på, om indførelsen af sådanne kan dokumenteres 

som et middel til at øge kvaliteten i revision. Er det muligt at højne kvaliteten af 

kontrollen af revision ved disse tiltag. De indledende spørgsmål jeg gerne vil 

stille er, hvordan forstår man kvalitet i revision i forhold til at lave kvantitative 

målinger, som man vil lave her. Hvis man f.eks. tager udgangspunk i 

uafhængighed, så opstiller PCAOB bl.a. at dette skal måles på, hvor længe man 

har været på en opgave. Er det noget som I mener giver mening at måle på – 

også i forhold til de rotationsregler der snart indtræder? 

CMT: Det med uafhængighed er noget, der bliver kontrolleret i forbindelse med 

kontrollen allerede. Så den måler vi allerede på både på firmaniveau i forhold 

til om de har de rette procedurer  for at overholde reglerne og på sagsniveau, 

når man er på tilsyn.  

MBN: og netop tilsynet er jo nok en af de bedste måder at gøre det på og hvis 

man kunne gøre det på alle arrangementer, så ville det være helt perfekt, men 

det er der jo nok andre uhensigtsmæssigheder ved. Men de her målinger er jo 

så tanken at det skal være på alle engementer, og man kan jo ikke føre tilsyn på 

alt. Er der uhensigtsmæssigheder ved det. 

CMT: ved at foretage kontrol af de store, der kontrollere du deres procedure af 

det, så lige dét har vi jo nogenlunde hånd i hanke med om de selv har styr på 

det via deres procedurer.  

MBN: Så det giver umiddelbart mening at måle? 

CMT: jeg tror ikke du måler uafhængighed ved at måle på, hvor lang tid de har 

været i  virksomheden alene.  
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MS: Hvis man prøver at sidestille kvalitetskontrol og kontrol generelt med en 

finansiel kontrol, hvor en revisor tager ud og tester nogle forretningsgang og 

procedurer, så tager han en stikprøve og finder han ikke fejl og mangler, så har 

han en antagelse om, at forretningsgange og procedurer er velfungerende. Den 

samme tilgang anvender  vi som tilsynsmyndighed. Vi laver en test på 

enkeltsagsniveau , laver nogle uafhængighedsgennemgange og samtidig kigger 

vi overordnet på deres politik og forretningsgange og hvis den er velfungerende 

og virker fornuftigt, og vi i øvrigt ikke finder fejl på enkeltsagsniveau, så 

efterlader de et godt indtryk af deres egen evne til at vurdere uafhængighed. 

På den måde rammer vi den fulde population ved at teste forretningsgange.  

CMT: For os vil den indikator ikke være særlig stærk, for vi går meget dybere i 

kontrollen end kun af se på, hvor længe en medarbejder har været der.  

MBN: nu er der selvfølgelig mange indikatorer og de skal ses i en helhed – det 

er  et meget væsentligt spørgsmål at stille og om denne indikator vil bidrage til 

noget nyt.  

CMT: Jeg mener, at den er for smal til at bruge som en indikator.  

MS: nogle revisorer vil mene, at det faktum, at de har været der i mange år er 

en kvalitetsløft. I forhold til uafhængig er det ikke så relevant, men i forhold til 

kvaliteten af revision, vil nogle mene, at de er bedre til at vurdere risici, hvis de 

har været længere tid på en opgave.  

MBN: jo bedre man kender kunden jo bedre er man til at… ja.  Hvis man skal se 

på de konkrete målinger, så vil man måle på, hvor mange timer partneren, 

manageren, teamet m.v. har på en revisionsopgave. Er det noget, der kunne 

være interessant i forhold til en tilsynsmyndighed? 

MS: det kan vi sige ja til. Vores tilsyn vil blive mere risikobasseret end det er i 

dag. Og en af de indikatorer vi vil bringe i spil her er netop partnerinvolvering 

og partneroverload. Så hvis vi ser et meget lavt timetal, så kan det være en 

indikator for, at der ikke har været tilstrækkelig overvågning. Det er ikke 

sikkert, det er tilfældet, men en indikator for.  Eller hvis der ikke har været et 

tilpas antal seniortimer, så kan det også være en indikator på, at der ikke er lagt 

nok krudt i opgaven.  
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MBN: Du siger ”kan” være. Men det der er med disse målinger er, at de bliver 

til et nøgletal ligesom i et regnskab. Jeg ser en risiko ved, at man giver disse 

oplysninger til journalister, der kan bringe en forsidehistorie om  at en 

revisorvirksomheden kun har 1,6 % partnertimer på deres opgaver. Er det 

risiko, der er værd at løbe eller er den overhovedet til stedet? 

CMT: Altså hvis virksomheden skulle offentliggøre disse tal? 

MBN: Ja præcis, men jeg kunne også starte med at spørge om I mener, at 

virksomhederne skal offentliggøre disse tal? 

MS: det er ikke noget vi har tænkt dybt over… 

CMT: og hvad skulle i givet fald offentliggøres – er det hele virksomhedens 

kvalitetsmåling eller er det på sagsniveau. Det er svært lige at svare på.  

MBN: PCAOB arbejder på to niveauer – det ene på engagement level og det 

andet på firm level. Og nogle indikatorer skal anvendes på begge niveauer og 

andre kun på det ene niveau. Det er ikke sikkert, at tallene skal offentliggøres, 

det er noget af det der er sendt i høring. 

MS: Jeg tror ikke vi kommer med en stillingtagen til det. Det er også et 

spørgsmål, hvordan interessen vil være i det. 

CMT: Erhvervsstyrelsen vil offentliggøre resultatet af kontrollen af de store 

virksomheder  i en eller anden rapport form. Og det indføres højst sandsynligt 

for at højne kvaliteten, men der ligger ikke noget på bordet om at offentliggøre  

kvalitetsindikatorerne.  

Og det vi har set tidligere når revisortilsynsredegørelser bliver offentliggjort, 

det er at tallene ofte bliver misforstået af journalister fordi rapporterne ikke 

læses i en helhed.  

MS: Måske ville nogle kunder blive skuffet, hvis de så, hvor meget der revisor 

rent faktisk havde været med. Jeg er selv ved få lagt tag hjemme og hvor meget 

Mester han selv er der – det er ikke meget. Det er mest svendene. 

MBN: Men på den anden side, så ville prisen måske være anerledes, hvis 

Mester var tilstede – han går vel ikke til den samme timeløn som svendene, og 

så er regningen nok for stor. 
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MS: Ja… eller også er den for stor, når han ikke er der.  

MBN: I de høringssvar som PCAOB har modtaget, der er spørgsmålet om 

offentliggørelse det ene punkt, der bliver diskuteret allermest. I halvdelen af 

høringssvarene til PCAOB er man for offentliggørelse og i den anden halvdel er 

man imod. 10 revisionsfirmaer har indsendt høringssvar. De tre største 

Deloitte, PWC og EY vil gerne havde er tilhængere af offentliggørelse,  og de 

resterende, bl.a KPMG, ønsker det ikke. Blot for at sætte det i kontekst.  

CMT: det er jo igen et spørgsmål om , hvordan det skal anvendes. Det kan jo 

sagtens anvendes fornuftigt uden at skulle offentliggøres f.eks. i forbindelse 

med vores eget arbejde med at identifikere de her risikofaktorer, der kan vi 

måske bruge nogle af de samme indikatorer som PCAOB har.  

MBN: Et andet forslag som en har stillet til mig, det er om man kunne lade 

eksempelvis FSR indsamle indikatorerne og så offentliggøre nogle benchmarks, 

f.eks. at alle banker over PIE størrelse har i gennemsnit denne her score på de 

28 indikatorer, men i anonym form. Er det noget, I vil kunne se nogen nytte af? 

MS: Vi vil læse det og notere os det. Det er jo en undersøgelse, der kunne være 

relevant i forhold til, når vi sætter vores risikoindikatorer og faktorer og siger, 

hvornår skal de slå ud som værende en risiko og hvornår er den indenfor 

stregen. Vi ville godt kunne bruge den data nyttigt. Hvis vi fik data leveret, så 

har vi undersøgt, at der rent faktisk er en partnerinvolvering på 5% på alle 

bankrevisioner, der er foretaget i Danmark. Hvis det er linjen og hvis vi i øvrigt 

ikke i vores kvalitetskontrol af bankerne har fundet anledning til at kritisere 

revisionen i øvrigt, så kan det være, at det er et udtryk for et passende niveau, 

så kan vi jo overveje om vi vil lægge niveauet der. Men det er dét vi bruger det 

til. 

MBN: Så det du siger er, at man ikke bare kan måle kvaliteten med et tal, men 

den skal være i en kontekst.  

MS: den skal i hvert fald efterprøves.  Det tal du kommer frem til, skal jo testes 

og udfordres og det gør vi ved at lave vores on-site kontrol af konkrete 

opgaver. 
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CMT: Jeg opfatter det også meget som indikatorer på noget som man selv skal 

se på for at vurdere om de er rigtige.  

MS: så det kan guide os lidt, men vi kommer ikke til at lægge os op ad dem. Vi 

skal have fingrene ned i mullen og sparke til et traktordæk. men at bruge det 

som indikator og grudlag for udvælgelsen, det kan vi helt klart se for os.  

MBN: det er også meget gennemsyrende i hele PCAOB er netop den tankegang, 

at de kan ikke stå alene og alle tal skal ses i en sammenhæng og det fører mig 

tilbage til, hvad der kan gå galt, hvis man vil offentliggøre tallene. For jeg ser 

det som et af de største risikoområder, at hvis eller når en journalist vil få fat i 

de her oplysninger, så vil der kunne være revisionsvirksomheder der kunne 

blive udstillet. Kan man overhovedet måle på kvaliteten i revision? 

MS: Du kan jo altid måle på om erklæringen er rigtig. Hvis der er en væsentlig 

fejl i årsregnskabet, og påtegningen ikke indeholder et forbehold herfor, så er 

der jo en fejl i revisionen. Og så kan man vel konkludere at der er dårlig kvalitet. 

CMT: Og det er jo også det vi har tænkt os at offentliggøre i rapporterne på de 

store revisionsvirksomheder, det er jo en slags kvalitetsmåling. Men det er jo 

den reelle så. At offentliggøre de der AQI’er, det er jo ikke den reelle kvalitet, 

vil jeg sige. Det synes jeg personligt ikke man kan offentliggøre, for det er jo 

bare nogle indikatorer. Jeg synes det giver en mere rigtig betragtning på 

kvaliteten i revisionsvirksomheden, hvis vi, som der er lagt op til i lovforslaget, 

skal offentliggøre resultatet af kvalitetskontrollen. 

MS: Og så kan man sige, at de internationale revisionsstandarder, som 

revisionsvirksomhederne arbejder ud fra, de er jo principbaserede, og de 

principper er jo udtryk for at der er en vis spændevide i dem. Også afhængig af 

hvilken kunde du sidder med. Så derfor kan det også være vanskeligt at sige, at 

du skal gøre sådan her, for at du har den rette kvalitet. Derfor kan det være 

svært målbart, i forhoild til hvornår dokumentationskravene er overholdt. Der 

er jo nogle helt åbenbare eksempler, hvor det er helt væk, men omvendt også 

nogle der er til et rent 12-tal. Men der er en meget stor gruppe derimellem. 

MBN: Lige præcist den her med hvor der er en blank påtegning, men hvor der 

er en fejl i årsregnskabet, det er ifølge international forskning en rigtig god 

indikator at måle på, men det sker i et forsvindende lille antal af tilfælde. Man 
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finder det så sjældent i forhold til den samlede population af revisioner, der 

bliver udført. 

MS: Inde på det forum, der hedder IFIAR, som er et globalt tilsynsnetværk, er 

der netop offentliggjort en undersøgelse af globalt udførte kvalitetskontroller. 

Den viser, at der i omkring 43% af kvalitetskontrollerne er fundet en eller flere 

fejl i den udførte revision. Det kan være fejl i erklæringerne, eller manglende 

dokumentation osv. 

MBN: Det der er et af de store risikoområder ved dette her, det er, at man 

risikerer at lave 28 målinger, der alle lyser grønt, men at der alligevel er en eller 

anden ting alvorligt galt som indikatorerne ikke måler på. Hvad er risikoen for, 

at den enkelte revisionsvirksomhed lader sig guide af de her målinger? 

CMT: Men de gør det allerede nu. Vi har været ude og snakke med de fire 

store, og de foretager jo allerede de her målinger. Men der lader de jo også 

resultaterne af både deres eksterne og interne kontrol indgå i målingen. Så de 

skulle allerede nu gerne have et rimeligt godt indtryk af det. 

MBN: Der hvor jeg gerne vil hen, det er, at det er rigtigt svært at måle på det 

her, og det skal altid sættes i kontekst. Og er der så ikke en risiko for at man 

kommer til at guide nogen i den forkerte retning med de her målinger? 

MS: Så længe de bruger det som en indikator, og ikke bruger det som noget 

nagelfast, så kan jeg ikke se nogen problematik ved det. Og det er mit indtryk, 

at de er ret bevidste om at det bare er indikatorer, og ikke nogle nagelfaste 

konklusioner. 

CMT: Det du tænker på, er det at hvis man går ud og offentliggør det her og det 

hele ser grønt ud? 

MBN: Det er den ene side af sagen 

CMT: Eller tror du, at virksomheden selv stoler så meget på at alt er grønt, at de 

ikke gør noget. 

MBN: Og det er nemlig den anden side af sagen, det er vel de to risici der er. 
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CMT: Der kan man jo sige, at der tester de hele tiden selv. De har jo interne 

kontroller. Det er jo i hvert fald de de selv siger, de har jo rimeligt godt styr på 

det. 

MS: Og intern overvågning. Jeg tror de bruger det lidt i samme kontekst som vi 

siger. Jeg tror ikke de bare læner sig tilbage, og siger, at nu slår den positivt ud 

der, så er der ikke nogen risiko. Jeg tror de bruger dem som noget guidance, og 

det synes jeg er et passende niveau at bruge dem på. 

MBN: Det er så måske på de store revisionsvirksomheder, hvor man har en 

organisation af en vis størrelse, der er i stand til at tage imod de her initiativer. 

Hvad med de lidt mindre revisionsvirksomheder, er der en anden risiko her? 

CMT: Det er i hvert fald det vi ser i kontrollen, der er risiko for større fejl jo 

mindre du er, eller der har vi ofte oplevet hyppige fejl. 

MBN: Vil det så være en fordel eller en ulempe for de her små virksomheder, at 

blive pålagt at skulle måle på de her indikatorer. For så kunne de jo få det som 

indikatorer, og derigennem blive guidet i en eller anden retning 

MS: Jeg synes man kan svare på dit spørgsmål med to indgange. De mindre 

revisionsvirksomheder, lad os sige med 30 ansatte og fire partnere, der har de 

måske et lidt bedre overblik over deres sager. Alt hvad der kommer ud af 

huset, det lander på de samme fire skriveborde. Så de har måske en bedre 

mulighed for at følge tættere op på enkeltsagsniveau. Hvorimod hvis du har en 

virksomhed der afgiver måske 100.000 erklæringer om året, så kan det være 

sværere at have fat i rebet. Man kan sige, at nogle af de ledende partnere der 

er nogle af de små steder, de har måske n tættere fornemmelse for hvordan 

kvaliteten er på deres top ti kunder, som måske udgør 50 eller 30 procent af 

deres omsætning. 

MBN: Det kan godt ske behovet er mindre ud fra den betragtning, men hvis det 

er der man finder flest fejl, så er behovet vel større? 

MS: Nogle af de fejl, der typisk bliver fundet vil fremgå af vores 

offentliggørelse, og om de vil blive reddet af en implementering af Audit 

Quality Indicators, det er jeg i tvivl om. 
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CMT: Så skal man i hvert fald tænke meget over hvordan det skal udrulles. For 

så skal det i hvert fald nedskalleres gevaldigt i forhold til det som PCAOB lægger 

op til. 

MBN: Grunden til at jeg stiller det spørgsmål er, at jeg vil finde ud af, om det 

kan give mening i et eller andet omfang at indføre de her indikatorer, sådan at 

revisionsvirksomhederne skal måle på dem. Og det jeg så hører, der er, at det 

bliver svært at finde noget, der kan være fælles på tværs af alle 

revisionsvirksomheder i Danmark. 

MS: Jeg tror ikke vi vil sidde her som myndighed og tage stilling til om vi vil 

implementere, eller om virksomhederne skal til at rapportere på det her. Det 

har vi ikke rigtigt nogen holdning til. 

CMT: Man kan jo sige, at vi indfører det sådan lidt inddirekte via vores 

risikofaktorer, som vi sidder og arbejder på lige nu. Der vil man nok opleve, at 

nogle af de her indikatorer vil gå igen i vores egen risikovurdering. Så det er 

noget vi vil bruge, og bruger. Men det er ikke noget der ligger i luften, at der 

skal pålægges, at nu skal man have de har 30 AQI’er. 

MBN: Kan I give nogle eksempler på de risikofaktorer. 

MS: Ja, de er offentlige, du kan læse seneste nummer af Revision og 

Regnskabsvæsen, rev&regn, der er ti af dem angivet i en artikel, men vi kan 

godt lige remse et par af dem op. Der er partnerinvolvering, som du også 

nævner. 

CMT: Også eksempelvis risikofyldte brancher, og efteruddannelse er noget vi vil 

kigge på 

MS: Hyppigt skift af revisor på sagsniveau kan nævnes. Og svag 

egenovervågning, attså hvis man har en svag egenovervågning internt. Altså 

hvis man ikke overholder kravene i ISQC1 omkring egenovervågning og 

kvalitetsstyringssystemer, så er det en indikator for at så er der en risiko. Og 

det der med antal sager pr. partner er noget vi har stort fokus på, altså partner 

workload. Altså det der med, at hvis du møder en revisor derude, som skal 

igennem 300 sager på tre måneder, så har vi en frygt for, at han ikke er helt 

nede i roden på alle 300. Der er i hvert fald en risiko. Og på de globale 
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tilsynsmyndigheder vi deltager i som medlemsland, der er sådan noget som 

partnerinvolvering faktisk et topic. Og nogle lande har sat nogle limits op for 

hvornår skal den slå ud. Jeg er ikke sikker på at de er offentligt tilgængelige, 

men på samme måned har de også nogle procentsatser for hvor mange timer 

kvalitetskontrollanter skal være involveret. Og det der med hvornår er 

vedkommende involveret. Sidder han lige tre dage før og køreer det hele 

igennem, eller er han med fra starten på planlægningsmødet. 

MBN: Så hvis vi kort skal opsummere, så siger I, at der er en fornuft i at have 

nogle indikatorer. 

MS: Ja, helt sikkert. Men det skal tages bogstaveligt, de er kun indikatorer 

MBN: Og de vil kun kunne bruges i en kontekst, hvor man får jord under 

neglene og skal ned i virksomheden og sparke dæk. 

MS: Ja, de vil kunne, og nogle af dem vil også blive brugt, i en kontrolkontekst, 

som risikoindikatorer. Så meget kan vi godt sige. Og så kan vi jo tilfæje, at 

Danmark som medlemsland og i de fora hvor vi indgår, bakker meget op 

omkring det her. Vi bakker op som land omkring projektet AQI’er, det synes jeg 

også er en væsentlig pointe. Vi er meget dedikerede til det her, og det er jo en 

ud af flere forskellige emner, som i øjeblikket er meget fremme. Og der er vi 

med på vognen. Altså, vi bidrager ikke med ressourcer i det. 

MBN: Men I kommer heller ikke til at modarbejde. 

MS: Nej, vi er meget opmærksomme på det her emne, og deltager i debatten. 

Og når man deltager i de her fora, så er der også nogle worklshops, og der er 

det her også noget af det vi fokuserer på. 

MBN: Men der er ikke noget på brættet i Danmark? 

MS: Det ligger ikke i det lovforslag, der skal implementeres her 17. juni. Hvad 

der derefter kommer til at ske, det... 


