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REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20 

[KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 

[Indledning] 

 

Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015.  

 

Erhvervsområdet har de seneste år været vant til at se en ny minister. Og 

sådan er det også i år. Heldigvis, fristes jeg til at sige. For denne gang bety-

der det jo også en ny regering. 

 

Regeringsskiftet betyder også, at der kommer endnu mere fokus på at skabe 

vækst i det private erhvervsliv og flere arbejdspladser. Vi har brug for, at 

det bliver i hele landet, og ikke kun i storbyerne. 



Side 2 af 13 

 

Som jeg ser det, kan revisorbranchen spille en vigtig rolle i forhold til den 

dagsorden på især to områder.  

 

For det første handler det om at skabe tillid til de økonomiske oplysninger 

fra virksomhederne. Det er vigtigt for, at forretningsforbindelser, investorer 

og banker trygt kan handle med virksomheden. Når I som revisorer er inde 

over virksomhedernes regnskaber, er I med til at skabe denne tillid.  

 

For det andet handler det om jeres forretningsmæssige rådgivning af virk-

somhederne. Gennem rådgivning kan I hjælpe virksomhederne til at vokse 

sig større og derved skabe vækst. 
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Men vi får ikke øget vækst uden også at forbedre virksomhedernes konkur-

renceevne. Her spiller innovationskraften og omkostningsniveauet en vigtig 

rolle.  

 

Det er regeringens mål at sænke omkostningsniveauet. Det vil vi gøre ved 

at lette byrderne for virksomhederne med op mod 3 milliarder kroner frem 

mod 2020.  

 

Et vigtigt element heri er ikke at overimplementere EU-regler og direktiver. 

Det er vigtigt at undgå unødigt restriktive regler til skade for danske virk-

somheder og arbejdspladser. 
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Den dagsorden kan også komme til at påvirke jeres arbejde, da det kan be-

tyde færre revisionskrav til især de mindre og mellemstore virksomheder.  

 

Her vil jeg gerne appellere til, at I også er åbne for forandringer. I sidste en-

de er det i alles interesse at skabe vækst og udvikling i dansk erhvervsliv – 

og det gør vi ikke mindst ved at sikre, at vi ikke pålægger virksomhederne 

unødigt snærende bånd.   
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[Digitalisering af branchen ] 

Temaet for jeres møde i dag er den digitale omstilling. Det er et vigtigt og 

velvalgt tema. Udviklingen går nemlig hurtigt. Hvad gør det for jeres arbej-

de, når I skal begynde at forholde jer til deleøkonomi, som AirBNB og 

Über, når Facebook måske snart kan fungere som bank, og vi skal lave 

regnskaber med bitcoins i stedet for kroner og euro? 

 

På den lidt kortere, digitale bane og nærmere jeres hverdag her og nu, så er 

det data, der giver helt nye muligheder. Her er de digitale regnskaber en del 

af løsningen, men vi står foran næste skridt: Hvordan kan de digitale regn-

skabsdata generere værdi, skabe vækst og give nye muligheder? 

 



Side 6 af 13 

Nyeste tal viser, at der er sket en femdobling af antallet af regnskaber, der 

hentes fra Erhvervsstyrelsen, siden det blev gratis i marts måned. Vi kan 

konkludere, at der er stor efterspørgsel efter de data, som der bliver indbe-

rettet. 

 

Men vi kan komme endnu længere. Særligt i små virksomheder foregår 

mange processer stadig på papir. Vi taler om hyldemeter af A4 mapper med 

bogføringsbilag og regnskabsmateriale.  
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Der er ingen tvivl om, at vi kan spare betydelige omkostninger, hvis vi kan 

gøre hele processen digital. Og især hvis vi kan lægge bogføring, regnskab 

og skatteregnskab sammen i én forretningsgang. 

 

Tænk, hvis vi kunne nå dertil - også for de mange tusinde små virksomhe-

der, der i vidt omfang jo ikke har mere komplicerede økonomiske forhold 

end privatpersoner. 
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[Revisionspligten] 

En særlig omkostning i forbindelse med regnskabet er revisionspligten. Her 

har Danmark valgt at gå videre i vores krav end EU-reglerne forlanger.  

 

I Danmark har alle virksomheder med en omsætning på over 8 mio.kr. revi-

sionspligt. Men i henhold til direktivet, og ikke mindst i de fleste andre EU-

lande, er det kun store virksomheder med en to-cifret mio. omsætning, som 

er pålagt en pligt til at lade sig revidere. 

 

Og det betyder omkostninger for mindre danske virksomheder. 
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Min hensigt er ikke at så tvivl om, at revision i rigtig mange henseender er 

at betragte som et stort samfundsgode, vi må bare ikke pålægge erhvervsli-

vet uforholdsmæssige byrder.  

 

Det er et spørgsmål om at finde balancen ml. den værdi revisionspligten gi-

ver virksomhederne overfor, at samme virksomheder er underlagt stramme-

re regler på dette område end deres europæiske konkurrenter. 
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[Ny revisorlovgivning] 

Et andet område, der har stor betydning for virksomhedernes byrder er revi-

sorlovgivningen.  

 

Lad mig sige det lige ud: Når reguleringen af- og tilsynet med branchen er 

blevet styrket i de senere år, er det fordi det har været nødvendigt. Vi har 

ikke mindst under den finansielle og økonomiske krise oplevet lidt for 

mange grimme sager, hvor revisor har svigtet. 

 

Vi er imidlertid også nødt til at erkende, at den voldsomme udbygning af 

lovkravene og tilsynet med revisorbranchen er en byrde og en væsentlig 

omkostning for branchen. Og dermed i sidste ende også for virksomheder-

ne. 
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Jeg tror, at der er behov for at se på, om det samlede system vi har fået op-

bygget i forhold til revisorbranchen måske er blevet lidt for voldsomt. Også 

når man sammenligner med andre lande.  

 

Jeg kunne godt forestille mig, at vi kan ændre på tingene, så vi får et lidt 

mere fleksibelt system. Især når vi taler om de mindre revisionsvirksomhe-

der og de mere formelle krav til revisionen.  

 

Men til gengæld skal vi sætte endnu mere markant ind mod de virkelig al-

vorlige overtrædelser af fx uafhængighedskrav. Det er vigtigt, at det bliver 

sat effektivt ind mod de få revisorer, som ødelægger branchens omdømme. 

 

 



Side 12 af 13 

[Kvalitetskontrol] 

Lad mig til sidst sige lidt om det, som i sidste ende er afgørende for revi-

sorbranchens fremtid: kvaliteten i revisorarbejdet. 

 

Jeg vil gerne rose de initiativer, som FSR har igangsat med henblik på ska-

be rammerne for en bedre kvalitet. 

 

Det er til gavn og glæde for hele det danske erhvervsliv. Og det vil jeg ger-

ne kvittere for. Det er et godt udgangspunkt for vores fremtidige samarbej-

de.  
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Indsatsen mod de, der ikke arbejder med os i vores fælles målsætning, og 

dermed skader revisionsbranchen, skal skærpes. Mens de, der vil en høj 

kvalitet og faglighed, skal anerkendes. 

 

Tak for ordet. Jeg ser frem til samarbejdet i de kommende år.  
 

 


