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1. Indledning 
Revisorkommissionen fremlægger med denne rapport en række anbefalinger, som kan danne 
grundlag for en ny og mere tidssvarende revisoruddannelse. Målet med anbefalingerne er at 
skabe en revisoruddannelse på højt europæisk niveau samt at sikre, at der også fremover vil 
være et tilstrækkeligt antal kvalificerede revisorer til at varetage de erklæringsopgaver, som 
lovgivningen kræver. 
 
Der er gennem de seneste år blevet gennemført en række omfattende ændringer af lovgivnin-
gen på revisorområdet og i den generelle erhvervslovgivning. Den 1. juli 2008 trådte en ny 
revisorlov1 i kraft, som byggede på det nye 8. direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber 
og konsoliderede regnskaber (2006/43/EF)2. Ved den lov indførtes bl.a. et offentligt tilsynssy-
stem for revisorer og revisionsvirksomheder, uafhængighedsreglerne blev skærpet, der indfør-
tes regler om obligatorisk efteruddannelse, og lovens anvendelsesområde blev tilnærmet an-
vendelsesområdet for 8. direktiv. Lovens anvendelsesområde omfatter nu revisors afgivelse af 
revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om ledelsesberetninger i hen-
hold til årsregnskabsloven, samt revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der 
ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. Alt sammen forhold af væsentlig be-
tydning for revisors virke. 
 
Ændringer af årsregnskabsloven i henholdsvis 2006 og 2010 betyder endvidere, at mere end 
75.000 virksomheder har fået mulighed for at fravælge lovpligtig revision af deres årsregnskab. 
Virksomhederne har i stedet mulighed for at lade årsregnskabet forsyne med en anden erklæ-
ring, f.eks. om gennemgang (review) eller om regnskabsmæssig assistance, eller helt at undlade 
at lade årsregnskabet forsyne med en erklæring fra en godkendt revisor.  
 
Ved lovændringen i 2010 anførtes det i bemærkningerne til lovforslaget bl.a., at 
  
”De eksisterende krav til revisoruddannelsen har været stort set uændret i mange år. Det er 
derfor relevant at se nærmere på revisoruddannelsens indhold og opbygning – bl.a. i lyset af 
forslaget om at hæve grænsen for, hvornår små virksomheder bliver omfattet af lovpligtig revi-
sion. 
 
FSR har ligeledes identificeret et behov for at se nærmere på revisors uddannelse. Således blev 
det i efteråret 2009 afholdt en konference om den fremtidige revisoruddannelse, hvor der blev 
sat en debat i gang om, hvordan uddannelsen i højere grad kan afspejle den virkelighed og 
hverdag, som revisorerne arbejder i. 
 
FRR har ligeledes sat fokus på behovet for en omlægning af revisoruddannelsen. FRR har bl.a. 
peget på, at jo højere grænsen for revisionspligt er, desto vanskeligere vil det blive for små og 
mellemstore revisionsvirksomheder at uddanne revisorer.” 

 
I relation til den påbegyndte debat omkring den eksisterende revisoruddannelse blev der peget 
på en række problemstillinger, som ønskedes belyst med henblik på at sikre en fortsat tilgang 
til revisorhvervet.  
 
Blandt disse var en vurdering af, om revisoruddannelsen fortsat er tilstrækkelig og tidssvaren-
de. Der er også blevet peget på den demografiske udvikling, som præges af, at der i disse år er 
flere, der forlader arbejdsmarkedet, end der kommer til. Dette udgør på længere sigt en udfor-
dring for revisorbranchen. Samtidig har branchen gennem en årrække haft vanskeligheder med 

                                            
1 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117632 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0087:DA:PDF 
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at tiltrække studerende. En af årsagerne hertil kan være uddannelsens forløb og eksamensform 
– med høje dumpeprocenter – som kan gøre uddannelsen relativt langvarig.  Disse forhold kan 
medføre, at der bliver færre godkendte revisorer, og uddannelsen kan således være en reel re-
krutteringsbarriere til faget.  
 
Revisorer uddannes i dag på baggrund af en teoretisk eksamen (cand.merc.aud.) suppleret med 
en praktisk uddannelse til registreret eller statsautoriseret revisor. Netop fordi revisoruddannel-
sen er en kombination af teori og praktik, vil lempelsen af revisionspligten og de stigende krav 
til udførelse af revision kunne have konsekvenser for uddannelsen. Ikke mindst i det lys er det 
relevant at overveje den fremtidige revisoruddannelse. 
 
På baggrund af disse betragtninger anmodede Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i maj 2010 Revi-
sorkommissionen om at vurdere, hvorvidt de nuværende revisoruddannelser fortsat er hen-
sigtsmæssige. Henvendelsen var vedlagt et kommissorium udarbejdet af styrelsen, jf. bilag 1. 
 
Revisorkommissionen har valgt at dele sine drøftelser op i følgende hovedpunkter: 
 
‐ Model for den fremtidige revisoruddannelse. 
‐ Den teoretiske uddannelse. 
‐ Den praktiske uddannelse. 
‐ Den afsluttende revisoreksamen. 
 
I modsætning til den gældende ordning, der giver mulighed for uddannelse til henholdsvis re-
gistreret og statsautoriseret revisor, anbefaler Revisorkommissionen, at der fremover kun skal 
være én type godkendt revisor. Revisorkommissionen har herved taget konsekvensen af, at de 
to nuværende uddannelsesveje har tilnærmet sig hinanden, samt at der ikke længere synes at 
være behov for at bibeholde to typer revisorer. 
 
Revisorkommissionen finder det afgørende, at den fremtidige revisoruddannelse fastholdes på 
et tilpas højt niveau. Niveauet skal således både matche det europæiske niveau og kravene i 8. 
direktiv og skal endvidere afspejle de krav, der i Danmark stilles til revisor som offentlighe-
dens tillidsrepræsentant. Revisorkommissionen anbefaler derfor, at niveauet fastholdes på et 
niveau, der svarer til niveauet for statsautoriserede revisorer.  
 
Revisorkommissionen har ikke set det som en del af sin opgave at vurdere og komme med for-
slag til eventuelle ændringer i det teoretiske uddannelsesforløb, der foregår på uddannelsesin-
stitutionerne. Revisorkommissionen er dog opmærksom på, at der i den nedsatte følgegruppe 
har været forslag om at gøre den teoretiske uddannelse mere praktisk orienteret (case-baseret). 
Der er imidlertid tale om en universitetsuddannelse, der tager udgangspunkt i en forskningsba-
seret tilgang, og det er derfor Revisorkommissionens opfattelse, at en eventuel revurdering af 
det teoretiske uddannelsesforløb i givet fald bør forestås af Ministeriet for Videnskab, Tekno-
logi og Udvikling (Videnskabsministeriet) i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.  
 
Revisorkommissionen finder dog, at der er behov for større fleksibilitet i adgangen til at ind-
stille sig til revisoreksamen. Revisorkommissionen anbefaler derfor, at også andre kandidatud-
dannelser, evt. i kombination med supplerende fag, end cand. merc. aud.-uddannelsen (CMA) 
skal kunne være adgangsgivende til at videreuddanne sig og gå til den afsluttende revisoreksa-
men.  
 
Mens revisorer, der er godkendt i andre EU-lande til at udføre lovpligtig revision, har mulighed 
for at opnå godkendelse i Danmark i henhold til direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssi-
ge kvalifikationer, så kan udenlandske kandidatuddannelser ikke uden videre lægges til grund 
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og godkendes som adgangsgivende uddannelser. Disse må således først vurderes og godkendes 
af Styrelsen for International Uddannelse under Videnskabsministeriet som ækvivalente til de 
tilsvarende danske uddannelser. 
 
Det er Revisorkommissionens opfattelse, at den enkelte revisors praktiske erfaring opnås gen-
nem deltagelse i løsning af en række forskellige opgaver under instruktion og vejledning fra 
færdiguddannede revisorer. Det er derfor Revisorkommissionens opfattelse, at det fremover 
fortsat skal være op til kandidaten og revisionsvirksomheden i fællesskab at tilrettelægge den 
praktiske uddannelse. Revisorkommissionen har således valgt alene at se på det tidsmæssige 
aspekt for, hvornår i uddannelsesforløbet den praktiske uddannelse kan foregå. 
 
Revisorkommissionen har valgt at fastholde, at der fremover fortsat skal være såvel en skriftlig 
som en mundtlig eksamen. Den skriftlige eksamen er – modsat den mundtlige – direktivbe-
stemt, men det er Revisorkommissionens opfattelse, at det først er til den afsluttende mundtlige 
eksamen, at kandidatens evne og modenhed til inden for snævre tidsmæssige rammer at anven-
de sine teoretiske kundskaber i en praktisk, konkret sammenhæng, afdækkes. Kombinationen 
af skriftlig og mundtlig eksamen vil således bidrage til at give et passende helhedsbillede af 
kandidatens evner.  
 
Revisorkommissionen er opmærksom på, at den afsluttende eksamen, som den er organiseret i 
dag, hvor al eksamensstoffet afprøves på én gang, af flere parter ses som en ”hurdle” for at 
opnå godkendelse som revisor. Revisorkommissionen har derfor set det som sit mål at gøre 
eksamensformen mere fleksibel uden samtidig at svække det faglige niveau. Revisorkommissi-
onen har sat ind på to fronter:  
 
Til den mundtlige eksamen skal eksamensspørgsmålene gøres mere ensartede og skal koncen-
treres om revisors kerneområder. 
 
Den skriftlige eksamen opdeles i tre moduler, som skal bestås enkeltvis, og som skal kunne 
tages i tilfældig rækkefølge. De forskellige tidsfrister for indstilling til eksamen justeres i over-
ensstemmelse hermed. Ved at gøre den skriftlige eksamen til et ”hækkeløb” i stedet for et 
”højdespring”, hvor al viden skal forløses på en gang, får kandidaterne mulighed for at koncen-
trere sig om dele af eksamensstoffet og til at indrette de teoretiske og praktiske forberedelser 
derefter. Det er herefter Revisorkommissionens forventning, at der fremover vil være flere 
kandidater, der vil bestå den afsluttende revisoreksamen. 
 
En ordning, hvorefter der fremover kun uddannes én type revisor, vil betyde, at der bl.a. skal 
tages stilling til, hvordan der skal forholdes med de eksisterende to typer revisorer samt med de 
studerende, der er eller skal til at påbegynde studiet. En ny ordning vil medføre ændringer i 
såvel revisorloven som de relevante bekendtgørelser. Revisorkommissionen har imidlertid fun-
det, at spørgsmålet om nødvendige overgangsregler først kan behandles i forbindelse med drøf-
telserne om implementeringen af Revisorkommissionens anbefalinger. 
 
                                                               ------------------------- 
 
I rapporten anvendes ”godkendt revisor” henholdsvis ”godkendt revisionsvirksomhed” om 
henholdsvis revisorer og revisionsvirksomheder, der er godkendt efter den danske revisorlov, 
medmindre andet fremgår. 
 
Da arbejdet med rapporten påbegyndte allerede i eftersommeren 2010, anvendes i rapporten 
betegnelsen ”FRR” for ”Foreningen Registrerede Revisorer FRR” og betegnelsen ”FSR” for 
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”Foreningen af Statsautoriserede Revisorer”. Der er således ikke i rapporten taget hensyn til 
navneændringer eller andre ændringer, der er sket i perioden for rapportens udarbejdelse.  
  
Rapporten består af fire dele. Hvor der i rapporten henvises til et afsnit inden for samme del, 
angives alene afsnitsnummerering. Hvor der henvises til et afsnit i den anden del, angives det 
med ”Del ..” foran afsnitsnummereringen. 
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2. Revisorkommissionens anbefalinger 

Overordnet model for den fremtidige revisoruddannelse 

 Revisoruddannelsen skal være en enhedsuddannelse med én type godkendt revisor 

 Revisoruddannelsen skal fortsat være en generalistuddannelse, og specialisering skal ligge 
efter godkendelsen som revisor 

 Revisoruddannelsen skal fortsat ligge på et højt niveau svarende til niveauet for statsauto-
riserede revisorer 

Teoretisk uddannelse 

 Revisoruddannelsen kræver en kandidatuddannelse 

 Forskellige kandidatuddannelser skal give gang til revisoruddannelsen 

1) CMA  

2) Andre kandidatuddannelser, der med evt. supplerende uddannelse opfylder visse mind-
stekrav (f.eks. ECTS point) inden for nærmere fastsatte faglige discipliner (f.eks. revisi-
on, regnskab og skat) 

Praktisk uddannelse 

 Den praktiske uddannelse skal fortsat have en varighed af mindst tre år 

 Mindst ét år af den praktiske uddannelse skal ligge efter beståelse/opfyldelse af kravene til 
den teoretiske uddannelse 

 Mindst to år af den praktiske uddannelse skal fortsat foregå i en revisionsvirksomhed, der 
er godkendt i Danmark, under tilsyn af en revisor, der er godkendt i Danmark 

 Den praktiske uddannelse skal navnlig omfatte revision af årsregnskaber, koncernregnska-
ber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer 

Eksamen 

 Den faglige kvalifikationseksamen skal fortsat bestå af en skriftlig del og en mundtlig del 

 Den skriftlige del 

1) Opdeles i tre moduler i forskellige fagområder 

2) Modulerne skal bestås enkeltvis og kan tages i vilkårlig rækkefølge 

3) Alle moduler skal være bestået inden for en periode på fire år, men med mulighed for at 
kompensere for et forældet modul 

4) Alle moduler skal være bestået forinden indstilling til mundtlig eksamen 

5) Der er ingen frist for at indstille sig til den skriftlige eksamen, men mindst to års prak-
tisk uddannelse skal ligge inden for de seneste tre år forud for indstilling til første mo-
dul 

 Den mundtlige del 

1) Den mundtlige eksamen skal fortsat have en varighed af 30 min. og med en forberedel-
sestid på 40 min. 

2) Indstilling til mundtlig eksamen skal ske senest 3 år efter at have bestået det sidste mo-
dul i den skriftlige eksamen, men med mulighed for dispensation 

3) Der udarbejdes en vejledning for udformning af mundtlige eksamensspørgsmål  

 En kandidat kan indstille sig til hver af de skriftlige moduler og til den mundtlige eksamen 
3 gange, men med mulighed for dispensation 

 Modulerne i den skriftlige eksamen tilbydes en gang om året og den mundtlige eksamen 
tilbydes to gange om året 
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3. Revisorkommissionens opgaver og sammensætning 

Revisorkommissionens opgaver 
Revisorkommissionen blev oprettet i 1913 som en eksamenskommission og har ifølge § 33, 
stk. 3, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven)3 til opgave at 
bistå Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med administration af revisorloven, at afholde eksamen 
for statsautoriserede og registrerede revisorer samt at bistå styrelsen i forbindelse med fastsæt-
telse af kravene til efteruddannelse. 
 
Revisorkommissionen består af en formand og 10 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer skal være 
statsautoriserede revisorer, 2 registrerede revisorer, 2 forretningskyndige, 2 særligt kyndige 
med hensyn til skatteret og skifteret, og 1 skal have nationaløkonomisk kundskab. 
 
Revisorkommissionens sammensætning 
Revisorkommissionens sammensætning var ved arbejdets afslutning: 

 Professor dr.jur. Jan Schans Christensen (formand) 
 Statsautoriseret revisor Stine Grothen 
 Statsautoriseret revisor Kim Füchsel 
 Statsautoriseret revisor Finn Sørensen 
 Registreret revisor Bent Vestergaard 
 Registreret revisor Agnete H. Dahlmann 
 Retspræsident Erik S.M. Hansen 
 Professor Ph.d. Christian Schultz 
 Direktør Per G. Gotfredsen 
 Tax manager Dorte Cock 
 Administrerende dommer Tove Horsager 
 
Kontorchef Niels Anker Ring, chefkonsulent Peter Krogslund Jensen, specialkonsulent Anne 
Aarup Obling, fuldmægtig Louise Brynald og ekspeditionssekretær Camilla Ackey Wolf har 
bistået Revisorkommissionen som sekretariat.  
 

                                            
3 Lov nr. 468 af 17. juni 2008 

 11



4. Revisorkommissionens arbejdsmetode 

Revisorkommissionen blev i kommissoriet anmodet om at sammenfatte sine analyser, overve-
jelser og anbefalinger i en rapport, der skulle afgives til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i som-
meren 2011. Kommissionen ville som led i tilrettelæggelsen af sit arbejde kunne vælge at afgi-
ve en eller flere delrapporter. Forslag til, hvorledes ændringer i lovgivningen ville kunne se ud, 
og som afspejler udvalgets overvejelser og konklusioner (inkl. bemærkninger), skulle afgives 
til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i foråret 2012. 
 
Første del af Revisorkommissionens opgave bestod således i at indsamle materiale, at foretage 
analyser og overvejelser og at nedfælde konklusionerne heraf i en eller flere delrapporter. Re-
visorkommissionen har valgt at løse første del af opgaven ved afgivelse af én samlet rapport. 
 
Revisorkommissionens arbejde blev påbegyndt med et indledende seminar den 1. september 
2010, hvor en række interessenter og brugere af revisoruddannelsen fremkom med deres be-
mærkninger og forslag, ligesom en række relevante oplægsholdere redegjorde for deres syn på 
de udfordringer, som revisorbranchen står over for på nuværende tidspunkt såvel som i fremti-
den. 
 
Revisorkommissionen har inddelt sit arbejde således, at efteråret 2010 er blevet anvendt til at 
samle relevante oplysninger om de forskellige aspekter ved revisoruddannelsen (fact-finding), 
herunder oplysninger fra en række andre EU/EØS-lande, udarbejdelse af en interessentanalyse 
samt indsamling af andet relevant materiale. 
 
Udarbejdelse af analyser og vurderinger samt drøftelse og fastlæggelse af konklusioner er fore-
taget i foråret 2011. 
 
Indsamling af oplysninger 
Revisorkommissionen har i forbindelse med indsamling af oplysninger nedsat fem arbejds-
grupper bestående af medlemmer af kommissionen.  
 
Arbejdsgrupper 
 Arbejdsgruppe 1 har beskæftiget sig med en række tværfaglige spørgsmål, dvs. spørgsmål, 

der vedrører alle de øvrige arbejdsgrupper. 
 Arbejdsgruppe 2 har beskæftiget sig med revisoruddannelsen i Danmark og andre udvalgte 

EU/EØS-lande og har i den forbindelse udarbejdet et spørgeskema (se bilag 2) til indhent-
ning af oplysninger fra de udvalgte EU/EØS-lande. 

 Arbejdsgruppe 3 har beskæftiget sig med at indsamle oplysninger om det teoretiske uddan-
nelsesforløb. 

 Arbejdsgruppe 4 har beskæftiget sig med det praktiske uddannelsesforløb og har bl.a. ud-
sendt et spørgeskema (se bilag 3) til en lang række revisionsvirksomheder. 

 Arbejdsgruppe 5 har beskæftiget sig med den afsluttende eksamen og har bl.a. set på mu-
lighederne for specialisering, og har herunder ligeledes set på de EU-retlige regler om an-
erkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 

 
Følgegruppe 
Revisorkommissionen har endvidere nedsat en følgegruppe til sparring i forbindelse med ar-
bejdet, som skal afstemme samfundets krav og behov til den fremtidige revisoruddannelse. 
 
I figuren nedenfor er identificeret en række af de væsentligste interessenter i forhold til revi-
soruddannelsen. Det afgørende hensyn i processen med at sammensætte følgegruppen har væ-
ret at sikre, at de væsentligste interessenter i den fremtidige revisoruddannelse er repræsenteret. 
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Revisorkommissionen har på denne baggrund nedsat en følgegruppe bestående af: 
 

 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) og Foreningen Registrerede Reviso-
rer FRR4 (FRR) – Repræsenterer store og små revisionsvirksomheders samt godkendte 
revisorers interesser og har samtidig som brancheorganisationer en naturlige interesse i 
arbejdet. 

 
 ReviFora – Repræsenterer de revisorstuderendes interesser. 

 
 CBS, ABS, AAU og SDU – Repræsenterer uddannelsesinstitutionernes interesser. 

 
 Håndværksrådet, Dansk Erhverv og DI - Organisation for erhvervslivet – Repræsente-

rer små, mellemstore og store virksomheders interesser både som direkte brugere og 
som regnskabs-/erklæringsbrugere. 

 
 Finansrådet – Repræsenterer de finansielle virksomheders interesser både som direkte 

brugere og som regnskabs-/erkæringsbrugere. 
 

 Finansanalytikerforeningen – Repræsenterer regnskabsbrugere med væsentlig interesse 
i troværdige regnskaber  

 
 Finanstilsynet, FødevareErhverv samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen – Repræsenterer 

myndighedernes interesser som direkte brugere, brugere af regnskaber og erklæringer. 
Myndighederne repræsenterer tillige lovgiver. 

 

                                            
4 FRR har den 1. februar 2011 skiftet navn til Dansk Revisorforening. Endvidere har foreningen i marts 2011 
besluttet at indgå i en fusion med FSR. I denne rapport vil foreningen blive benævnt FRR.  
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5. Revisoruddannelsens historie 
Den første lov om autoriserede revisorer blev stadfæstet den 14. maj 1909. I loven bestemtes 
det bl.a., at ”den, der vil beskikkes til autoriseret revisor, skal aflægge en prøve, hvor han har 
godtgjort at være ”i besiddelse af de for revisorhvervets nødvendige kundskaber”. Prøven skal 
aflægges for en kommission på syv medlemmer (kaldet revisoreksamenskommissionen) nedsat 
af Ministeren for Handel og Søfart. De nærmere regler for prøvens afholdelse fastsættes ved 
kongelig anordning”.  
 
Den kongelige anordning om prøven kom dog først den 25. juli 1913. Prøven bestod af en 
række teoretiske fag og bundne konkrete praktiske skriftlige opgaver. Herudover var der krav 
om, at kandidaten skulle indsende ”en af ham selv affattet indberetning over en væsentlig for-
falden af ham på egen hånd udført kritisk revision.” Endelig skulle der ved en mundtlig prøve 
gives kandidaten lejlighed til at forsvare sine skriftlige opgaver, navnlig ”indberetningen over 
den praktiske forefaldende revisionsforretning”. 
 
Der var tale om en meget omfattende eksamen, der blev aflagt under ét. Der var således ikke 
tale om en opdeling i en teoretisk og praktisk del, som det kendes i dag. Der blev afholdt revi-
soreksamen i 1915, 1916 og 1917. Syv kandidater gik til eksamen, men kun tre bestod. Når der 
kun blev afholdt eksamen de tre år, skyldtes det, at ingen havde anmodet om at komme til ek-
samen de andre år. 
Dengang - som nu - var der således ikke den fornødne tilgang til revisorprofessionen, og det 
var derfor nødvendigt at forenkle eksamenskravene. 
 
I 1919 kom der derfor en ny anordning, som opdelte revisoreksamen i to selvstændige dele: 
- en teoretisk del og  
- en praktisk del. 
 
De to eksaminer kunne tages i tilfældig rækkefølge. Herudover skete det en forenkling af revi-
sorprøven, idet en række teoretiske fag inden for regnskabsvæsen og revision faldt bort. 
 
Ikke mindst det sidste affødte en del kritik, idet det fandtes utilfredsstillende, at der ikke stille-
des krav om teoretiske kundskaber inden for regnskabsvæsen og revision. Herudover havde det 
vist sig vanskeligt for kandidaterne at fremskaffe fire indberetninger, der egnede sig som be-
dømmelsesgrundlag. 
 
I 1930 kom en ny ordning, hvis principper var gældende frem til 1986: 
- fagene regnskabskyndighed og revisionsteknik bliver inkorporeret i den teoretiske del, som 

nu skulle bestås før den praktiske del. 
- til godtgørelse af den praktiske duelighed skulle kandidaten løse fire af kommissionen giv-

ne opgaver. En eller to af disse kunne dog erstattes med en eller to indberetninger.  
 
Efter flere mindre justeringer trådte en ny bekendtgørelse i kraft den 1. september 1968, hvor-
efter revisoruddannelsen overgik fra at være en såkaldt etatsuddannelse til at være en egentlig 
akademisk uddannelse. Forudsætningen for at kunne indstille sig til eksamen for statsautorise-
rede revisorer blev, at den pågældende havde bestået handelsvidenskabelig kandidateksamen 
(cand.merc.) med revision som speciale ved en handelshøjskole. Hele uddannelsesforløbet var 
herefter en ”tretrinsraket”: 
1. Den almene erhvervsøkonomiske eksamen (HA), der giver adgang til 
2. handelsvidenskabelig kandidateksamen (cand.merc.) med revision som speciale, der udgør 

det teoretiske grundlag for at indstille sig til 
3. eksamen for statsautoriserede revisorer, der er forudsætningen for at opnå beskikkelse som 

statsautoriseret revisor. 
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I 1973 indførtes afløsningsopgaver. Efter kandidatens eget valg kunne de tre bundne skriftlige 
opgaver erstattes af en afløsningsopgave. En afløsningsopgave er et revisorarbejde, som af Re-
visorkommissionen anses som egnet til at godtgøre kandidatens praktiske duelighed samt en 
mundtlig eksamination, der tager sit udgangspunkt i afløsningsopgaven. Opgavens emne skal 
på forhånd være godkendt af Revisorkommissionen. Muligheden for at erstatte den skriftlige 
prøve med en afløsningsopgave forblev i kraft, indtil den afskaffedes ved bekendtgørelse nr. 
605 af 28. juni 1996. Af bekendtgørelse nr. 768 af 25. november 1991 fremgår det dog af § 10, 
stk. 3, at anmodning om godkendelse af emne skal være indsendt til Revisorkommissionen 
senest den 31. december 1992. 
 
I 1986 trådte en ny bekendtgørelse om eksamen for statsautoriserede revisorer i kraft. Bekendt-
gørelsen byggede på en betænkning fra Revisorkommissionen, og dens principper genfindes i 
den gældende bekendtgørelse om revisoreksamen og kvalifikationseksamen for henholdsvis 
statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer (bek. nr. 1029 af 22. oktober 2008)5. 
 
Det væsentligste ved dette regelsæt var, at det blev slået fast, at den praktiske prøve (revisorek-
samen) består af en skriftlig del og en mundtlig del, samt at deltagelse i den mundtlige del for-
udsætter beståelse af den skriftlige del. 
 
Vejen til at opnå beskikkelse som statsautoriseret revisor var herefter: 
- Teoretisk baggrund - Revisorkandidateksamen (CMA) 
- Praktisk baggrund - Deltagelse i mindst 3 år på statsautoriseret revisors kontor i udførelsen 

af almindeligt forekommende arbejder. 
 
Dokumentation af praktisk duelighed i aflæggelsen af en skriftlig prøve. 
 
Efter beståelse af den skriftlige prøve dokumentation for den praktiske duelighed ved en 
mundtlig prøve. 
 
For at kunne indstille sig til den skriftlige del af den praktiske prøve måtte der højest være gået 
seks år efter udløbet af det kalenderår, hvori revisorkandidateksamen var bestået. De seks år er 
senere blevet udvidet til otte år, som er det gældende i dag. 
 
Den skriftlige prøve for praktisk duelighed kunne bestå af enten tre enkeltopgaver eller af én 
sammenhængende opgave efter Revisorkommissionens afgørelse. 
 
Afløsningsopgaven blev bibeholdt som en erstatning for den skriftlige del af den praktiske prø-
ve, men blev suppleret med en mundtlig eksamination i opgaven. 
 
For så vidt angår den mundtlige prøve fastslås det alene, at den skal aflægges senest tre år efter, 
at den skriftlige prøve er bestået. 
 
Der blev givet karakterer efter 13-skalaen, og der blev givet én karakter for den skriftlige og én 
karakter for den mundtlige prøve - for afløsningsopgaven, der blev afskaffet i 1996, blev der 
dog givet én samlet karakter. 
 
For en mere detaljeret gennemgang af udviklingen af revisoreksamen i perioden 1913 til 1988 
henvises til Revisorkommissionens jubilæumsskrift ”Revisorkommissionen 1913-1988”, især 

                                            
5 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121693 
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kapitlerne V og VI. Ovenstående summariske gennemgang bygger på oplysningerne i jubilæ-
umsskriftet. 
 
Eksamen for både statsautoriserede og registrerede revisorer 
Ved lov nr. 427 af 1. juni 1994 blev Revisorkommissionen udvidet med to medlemmer: to re-
gistrerede revisorer. Formålet var, at kommissionen i sin rådgivende virksomhed for Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen skulle bistå med fortolkning af såvel den daværende lov om statsautorise-
rede revisorer som loven om registrerede revisorer. Derimod skulle Revisorkommissionen ikke 
være eksamenskommission for de registrerede revisorer. De registrerede revisorers eksamen 
foregik stadig i Undervisningsministeriets regi. 
 
Først ved lov nr. 1066 af 29. december 1997, der trådte i kraft den 1. februar 1998, blev Revi-
sorkommissionen også eksamenskommission for de registrerede revisorer. Ved ændringslovens 
§ 2, nr. 1, blev det bestemt, at en betingelse for at blive registreret revisor er, at man har bestået 
en særlig kvalifikationseksamen. 
 
Samtidig blev det i ændringslovens § 2, nr. 2 (lovens § 1 b) fastsat, at Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om den omhandlede eksamen, samt at Revisor-
kommissionen skal bistå ved afholdelse af kvalifikationseksamen. Derved blev Revisorkom-
missionen eksamenskommission for begge grupper revisorer, og der blev udarbejdet bekendt-
gørelser for afholdelse af eksamen for begge grupper. 
 
2003-loven og 2008-loven 
Revisorloven er grundlæggende ændret i 2003 og senest i 2008. De to grupper revisorer er her-
efter reguleret i én og samme lov. I begge tilfælde blev der udstedt nye bekendtgørelser om det, 
der nu kaldtes henholdsvis revisoreksamen og kvalifikationseksamen. Revisoreksamen for 
statsautoriserede revisorer og kvalifikationseksamen for registrerede revisorer. Begge eksami-
ner opfylder - uanset forskeligheder i niveau og varighed - kravene i 8. direktiv om en kvalifi-
kationseksamen som betingelse for at kunne udøve lovpligtig revision. 
 
Ved 2003-loven blev revisorlovens anvendelsesområde ændret markant.  
I modsætning til den tidligere revisorlovgivning retter loven sig nu alene mod revisors revision 
af regnskaber m.v. og supplerende beretninger, samt i øvrigt revisors afgivelse af erklæringer 
og rapporter, der kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hverv-
giverens eget brug. 
  
Loven regulerer således ikke længere grænserne for revisors virksomhed, men alene de områ-
der, der er af betydning for revisors uafhængighed og virke som offentlighedens tillidsrepræ-
sentant - nemlig revisors revision og erklæringsafgivelse, der kun kan ske igennem en revisi-
onsvirksomhed. 
 
De tidligere gældende regler om revisors generelle uafhængighed erstattes således af regler, der 
sikrer revisors konkrete uafhængighed ved revision og erklæringsafgivelse over for tredje-
mand. 
 
Ved 2008-loven blev revisorlovens anvendelsesområde yderligere indskrænket. Kun revisions-
påtegninger, herunder revisors udtalelse om ledelsesberetningen, og andre erklæringer med 
sikkerhed er fremover omfattet af hele loven. Reglerne om konkret uafhængighed gælder fort-
sat. 
 
Andre erklæringer (erklæringer uden sikkerhed) er fremover kun omfattet af få bestemmelser i 
loven. For den type erklæringer er alene valgt at fastholde de regler, der varetager brugerbe-
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skyttelseshensyn som f.eks. krav om forsikringsdækning, krav om professionel kompetence og 
fornøden omhu ved udførelse af opgaven samt mulighed for at indbringe sager for Revisor-
nævnet. Reglerne om rapportering om økonomiske forbrydelser og tavshedspligt finder dog 
ligeledes fortsat anvendelse i forbindelse med disse erklæringer. Det er ikke et krav, at revisor 
ved erklæringsafgivelsen er uafhængig, hvilket i påkommende tilfælde dog skal oplyses i er-
klæringen. 
 
Eksamen og eksamenskrav efter 2003 
Såvel revisoreksamen som kvalifikationseksamen omfatter efter 2008-loven og den tidligere 
gældende 2003-lov emner, der falder uden for revisorlovens anvendelsesområde, men inden for 
revisors virkefelt. Det gælder særligt emner inden for selskabsret, skatteret, konkursret og råd-
givning i forbindelse hermed. 
 
Forud for 2003-loven var dette ikke tilfældet, da den dagældende revisorlovs anvendelsesom-
råde omfattede al revisors virksomhed. 
 
Når Revisorkommissionen hidtil har fundet det nødvendigt og naturligt - fortsat - at eksaminere 
i emner uden for revisorlovens anvendelsesområde, men inden for revisors virkefelt, er årsa-
gerne flere. 
  
Det har altid været et klart ønske og krav fra såvel private som offentlige brugere af revisors 
ydelser, at revisors viden og kundskabsniveau er højt inden for alle de emner, der er fastlagt i 
eksamensbekendtgørelsen og genstand for eksamination til eksamen. 
 
Man har fundet det nødvendigt, at revisor på grund af den danske erhvervsstruktur med mange 
mindre og mellemstore virksomheder er bredt funderet og er i stand til at fungere som både 
revisor og rådgiver i disse virksomheder. Endvidere er der lagt vægt på, at revisors ekspertise 
og viden skal kunne matche kravene til lovpligtig revision, regnskabsaflæggelse samt andre 
krav, der stilles i forbindelse med de største, herunder børsnoterede, virksomheder. 
 
Revisorkommissionen har siden 2003 løbende drøftet, om de væsentlige ændringer i revisorlo-
ven burde afspejle sig i indholdet af både den skriftlige og den mundtlige eksamen. 
 
Med udgangspunkt i afviklingen af såvel skriftlig som mundtlig eksamen igennem de seneste 
5-6 år, kan det konstateres, at der i højere grad end tidligere er fokus på og eksamineres i de 
emner, der er omfattet af revisorloven. Eksamination i de emner i eksamensbekendtgørelsen og 
Revisorkommissionens vejledning om eksamen, der ikke vedrører revision, erklæringsafgivelse 
og regnskab, er nedtonet. 
 
Dette er i praksis kommet til udtryk på den måde, at emner uden for revisorloven som oftest 
indgår som delspørgsmål eller delelementer ved eksamen. Denne udvikling har indtil nu været 
tydeligst ved skriftlig eksamen. 
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DEL I. REVISORKOMMISSIONENS OVERVEJELSER 

1. Generelt om kommissionens overvejelser 

På baggrund af de senere års ændringer af lovgivningen på revisorområdet samt i den generelle 
erhvervslovgivning blev Revisorkommissionen ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsens kommis-
sorium af 1. juni 2010 anmodet om at vurdere, om de nuværende uddannelser til godkendt re-
visor fortsat er hensigtsmæssige. 
 
Revisorkommissionen skulle bl.a. se på 
 Mulighederne for at tilrettelægge den praktiske/teoretiske uddannelse som et trinvist, mo-

dulopbygget forløb. 
 Fordele og ulemper ved at ændre uddannelsen, så den kommer til at omfatte et ud af flere 

specialer. 
 Andre muligheder der kan være med til at øge tilgangen/fremme fastholdelse af medarbej-

dere i revisorfaget. 
 Små og mellemstore revisionsvirksomheders mulighed for at opretholde muligheden for at 

uddanne revisorer efter 8. direktiv. 
 
På baggrund af kommissoriet har Revisorkommissionen valgt at lægge nedenstående arbejds-
hypotese til grund for sit arbejde med revisoruddannelsen: 
 

Den fremtidige revisoruddannelse skal sikre, at der til enhver tid er tilstrækkeligt 
mange revisorer med de nødvendige kvalifikationer til at udføre de erklæringsop-
gaver, som lovgivningen kræver (og virksomhederne i øvrigt efterspørger). 
 

Revisorkommissionen har i den forbindelse identificeret følgende temaer, som er indgået i 
overvejelserne: 
 Valget mellem et eller flere uddannelsesforløb 
 Krav til den teoretiske uddannelse 
 Tilgang til revisoruddannelsen 
 Betydningen af den danske virksomhedsstruktur 
 Betydningen af revisoruddannelsen i andre EU/EØS-lande 
 Kønsfordeling blandt godkendte revisorer 
 Uddannelsens længde 
 Krav til den praktiske uddannelse 
 Faglig kvalifikationseksamen 

 
Revisorkommissionen har valgt at koncentrere drøftelserne om betingelserne for at kunne ind-
stille sig til eksamen, herunder kravene til det teoretiske og praktiske uddannelsesforløb, samt 
formen for afholdelse af den afsluttende eksamen, som bl.a. er blevet kritiseret af interessen-
terne i den af Revisorkommissionen nedsatte følgegruppe. Revisorkommissionen har i forbin-
delse med sit arbejde indhentet en række faktuelle oplysninger, idet der er gennemført under-
søgelser blandt godkendte revisionsvirksomheder samt nuværende CMA-studerende og nyud-
dannede revisorer. Endvidere er der indhentet oplysninger om revisoruddannelsen og eksamen 
i en række andre EU/EØS-lande, jf. nærmere Del II, afsnit 2.1.4., 3.2. og 4.3.   
 
Revisorkommissionen har opdelt sine overvejelser i følgende fire hovedgrupper men således, 
at de ovenfor nævnte temaer vil blive behandlet på tværs af den overordnede opdeling: 
 
 Den overordnede model for den fremtidige revisoruddannelse 
 Den teoretiske uddannelse 
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 Den praktiske uddannelse 
 Eksamen 

 

2. Overordnet model for den fremtidige revisoruddannelse 

Revisorkommissionens anbefaling:  

 Revisoruddannelsen skal være en enhedsuddannelse med én type godkendt revisor 

 Revisoruddannelsen skal fortsat være en generalistuddannelse, og specialisering skal ligge 
efter godkendelsen som revisor 

 Revisoruddannelsen skal fortsat ligge på et højt niveau svarende til niveauet for statsauto-
riserede revisorer 

 
2.1. Indledende bemærkninger 
Der findes i dag to typer revisorer i Danmark: statsautoriserede og registrerede revisorer. Beg-
ge typer revisorer kan udføre lovpligtig revision og begge uddannelser opfylder således krave-
ne i 8. direktiv, som de er beskrevet i art. 6: 
 

”Med forbehold af artikel 11 kan en fysisk person kun godkendes til at udføre lovpligtig 
revision efter at have nået et niveau, der giver adgang til en universitetsuddannelse, el-
ler et tilsvarende niveau og derefter gennemgået et teoretisk uddannelsesprogram og 
fuldført en praktisk uddannelse samt bestået en af den pågældende medlemsstat afholdt 
eller anerkendt faglig kvalifikationseksamen på niveau med afgangseksamen fra et uni-
versitet eller tilsvarende niveau.” 

 
Den gældende danske uddannelsesmodel er i dag to-strenget, idet de to typer revisorer følger 
hvert sit uddannelsesforløb, der dog på mange punkter er parallelt. De væsentligste forskelle på 
uddannelserne ligger i den teoretiske kandidatuddannelse (CMA), som typisk er kortere for den 
registrerede end for den statsautoriserede revisor, samt i den praktiske del, hvor den praktiske 
del af uddannelsen til statsautoriseret revisor skal foregå under tilsyn af en statsautoriseret revi-
sor, mens den praktiske del af uddannelsen til registreret revisor kan foregå under tilsyn af en-
ten en registreret eller en statsautoriseret revisor. Hertil kommer, at også eksamensafholdelsen 
er forskellig for de to typer revisorer. Fælles er dog, at begge grupper opfylder kravene til at 
udføre lovpligtig revision. En nærmere beskrivelse af uddannelsesforløbene findes i Del II, 2. 
afsnit om den teoretiske uddannelse, 3. afsnit om den praktiske uddannelse samt 4. afsnit om 
revisoreksamen. 
 
2.2. Revisorkommissionens overvejelser 
Revisorkommissionens overvejelser har koncentreret sig om tre modeller, som er nærmere be-
skrevet nedenfor. 
 
2.2.1. To-strenget model som i dag 
Revisorkommissionen har drøftet, hvorvidt det er hensigtsmæssigt og samfundsmæssigt øko-
nomisk at opretholde en model som den nuværende, dvs. at bibeholde to forskellige uddannel-
sesveje, som fører til henholdsvis registreret og statsautoriseret revisor. Som beskrevet ovenfor 
er der forskellige krav til de to typer revisorer både for så vidt angår den teoretiske uddannelse, 
den praktiske uddannelse og den afsluttende eksamen. 
 
8. direktiv opstiller rammerne for at blive godkendt revisor, men spillerummet, inden for hvil-
ket det enkelte medlemsland selv kan tilrettelægge uddannelsesforløbet, er ganske vidt. Direk-
tivet angiver, at uddannelsen skal indeholde en teoretisk uddannelse, det angiver kravene til 
den praktiske uddannelse, og det angiver niveauet for og det teoretiske indhold af den afslut-
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tende eksamen, og hvad den skal sikre. Direktivet siger imidlertid intet om, hvorvidt et med-
lemsland kan have en eller flere uddannelsesveje til at opnå godkendelse. Når en person er ble-
vet godkendt som revisor i et medlemsland, kan vedkommende udføre lovpligtig revision i 
dette medlemsland. 
 
Direktivet siger intet om, hvorvidt et medlemsland kan have flere uddannelsesveje og flere 
typer af godkendte revisorer, når blot medlemslandet opfylder de omhandlede rammer. Der er 
således intet i direktivets tekst, der hindrer, at man i Danmark fastholder to typer uddannelses-
veje, der fører til to typer revisorer. Det har dog næppe været hensigten, at medlemslandene 
skulle operere med flere typer revisorer, der kan udføre lovpligtig revision.  
 
Revisorkommissionen har til brug for sit arbejde indhentet oplysninger om revisoruddannelser-
ne i en række EU/EØS-lande. Det fremgår af de indhentede oplysninger, at en del af disse 
(endnu) opererer med to typer revisorer (og altså tilsvarende uddannelsesveje). Det gælder 
f.eks. i Sverige og Norge samt Tyskland og Holland, de to sidstnævnte dog kun ”indtil videre”, 
idet godkendelse for den ene type – i hvert fald i Tyskland – er ophørt.  
 
Med henblik på at belyse behovet for fortsat at opretholde to uddannelsesveje har Revisor-
kommissionen set på tilgangen til uddannelsen som registreret revisor i Danmark gennem de 
senere år. Det fremgår heraf, at der de seneste 10 år er uddannet færre end 25 registrerede revi-
sorer årligt. Da det samtidig må forventes, at en del registrerede revisorer vil blive pensioneret i 
løbet af de kommende år, vil tilgangen af denne type revisorer ikke være stor nok til at opveje 
afgangen – et forhold, som må forventes at blive accentueret i takt med, at de store årgange vil 
forlade arbejdsmarkedet. 
 
Revisorkommissionen har endvidere set på, hvor mange registrerede revisorer, der senere vide-
reuddanner sig til statsautoriserede revisorer. Det fremgår af Revisorkommissionens opgørel-
ser, at 9 ud af 41 kandidater til kvalifikationseksamen til registreret revisor i 2010 også var 
tilmeldt eksamen for statsautoriserede revisorer (i 2009 var tallet 16 ud af 41). For denne grup-
pe er godkendelsen som registreret revisor således alene en mellemstation. 
 
Det er på denne baggrund Revisorkommissionens vurdering, at antallet af registrerede revisorer 
generelt er aftagende, og at denne tendens ikke vil ændre sig fremover.  
 
Det er endvidere Revisorkommissionens opfattelse, at de to uddannelser – til trods for de oven-
for nævnte forskelle – over årene har nærmet sig hinanden meget. Begge uddannelsesveje lever 
fuldt ud op til kravene i 8. direktiv, og siden 1995 afsluttes begge uddannelser med en afslut-
tende eksamen (revisoreksamen for statsautoriserede revisorer og kvalifikationseksamen for 
registrerede revisorer), der aflægges for Revisorkommissionen. 
 
Revisorkommissionen har i en brugerundersøgelse blandt CMA-studerende og nyuddannede 
revisorer spurgt, om de mener, at der fortsat er behov for at uddanne to typer af revisorer, der 
kan udføre lovpligtig revision.  
 
Undersøgelsen bekræfter Revisorkommissionens oplysninger om, at interessen for at videreud-
danne sig til registreret revisor er væsentlig mindre end interessen for at uddanne sig til statsau-
toriseret revisor. Blandt de studerende er der således kun 17,9 pct., der har intentioner om at 
uddanne sig til registreret revisor, mens der er 55,4 pct., der vil uddanne sig til statsautoriseret 
revisor. For flere oplysninger henvises til Del III, afsnit 6. 
 
Ud fra en samlet vurdering er det på denne baggrund Revisorkommissionens opfattelse, at der 
ikke længere er grundlag for at opretholde to forskellige uddannelsesveje, der fører til godken-
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delse som revisor med dertil hørende ret til at udføre lovpligtig revision. Det er endvidere Re-
visorkommissionens opfattelse, at en opretholdelse af to forskellige uddannelsesveje kan med-
føre en risiko for, at der er for få, der vælger den ene uddannelse, hvorved uddannelsen vil bli-
ve uforholdsmæssig dyr at opretholde.  
 
Der har da heller ikke været udtrykt ønske fra interessenterne i følgegruppen om, at der fortsat 
skal være flere uddannelsesveje til godkendt revisor. 
 
Det er, udover det allerede anførte, Revisorkommissionens opfattelse, at en sammenlægning af 
uddannelserne vil skabe mere overskuelighed og resultere i en mere effektiv ressourceudnyttel-
se. 
 
Revisorkommissionen kan herefter ikke anbefale, at der opretholdes to forskellige uddannel-
sesveje.  
 
2.2.2. Én-strenget model med to niveauer for godkendte revisorer 
Revisorkommissionen har endvidere drøftet, om den fremtidige revisoruddannelse kan opbyg-
ges som en enhedsuddannelse med to niveauer for godkendte revisorer. Alle kandidater ville 
således – efter at have gennemført et teoretisk og praktisk uddannelsesforløb – skulle bestå en 
eksamen på et niveau, der opfylder kravene i 8. direktiv, og f.eks. svarer til niveauet for en re-
gistreret revisor (niveau 1). Herefter kan kandidaten vælge at ”stå af” og blive godkendt revi-
sor, men kandidaten vil også kunne vælge at gå et trin videre i sin uddannelse og gennemføre 
endnu en eksamen på et niveau, der f.eks. svarer til niveauet for en statsautoriseret revisor (ni-
veau 2). 
 
For begge niveauers vedkommende vil der være tale om godkendte revisorer, der kan udføre 
lovpligtig revision i alle selskaber uanset størrelse og art. Revisorkommissionen er i den for-
bindelse opmærksom på, at det næppe vil være i overensstemmelse med EU-direktivet om an-
erkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (2005/36/EF) at tillægge den godkendte revisor 
på uddannelsesniveau 2 særrettigheder som f.eks. at forbeholde disse revisorer retten til at re-
videre børsnoterede eller finansielle virksomheder. Der vil derfor i givet fald alene være tale 
om et uddannelsesniveau, hvor den godkendte revisor på niveau 2 opnår yderligere kompeten-
cer på særlige områder, der gør vedkommende særlig egnet til at udføre revision i f.eks. børs-
noterede, finansielle eller tilsvarende komplicerede virksomheder. Markedet kan så selv vælge, 
om man ønsker den ene eller den anden type revisor til at udføre en bestemt opgave. 
 
En sådan model med en enhedsuddannelse, der fører til to niveauer af godkendte revisorer, som 
begge kan udføre lovpligtig revision i alle selskaber, kendes fra Sverige. 
 
For en ordning med to niveauer taler bl.a., at godkendte revisorer på niveau 1 formentlig vil 
dække behovet for revision af langt størstedelen af de danske virksomheder – ca. 95 pct. af 
markedet. 
 
Det er en kendsgerning, at der ikke stilles samme krav til revision af årsregnskabet for en min-
dre håndværksvirksomhed som til revisionen af årsregnskabet for et stort børsnoteret selskab. 
Det kan derfor umiddelbart virke uhensigtsmæssigt at uddanne alle revisorer til et niveau, så 
alle får de kompetencer, der kræves for at kunne revidere børsnoterede eller tilsvarende selska-
ber, hvortil der kræves særlige kundskaber. I lyset heraf kunne en uddannelse med to niveauer 
umiddelbart forekomme rationelt, da det vil kunne imødekomme markedets aktuelle behov. 
 
Erfaringer fra Sverige synes at vise, at børsnoterede selskaber i hovedreglen vælger statsautori-
serede revisorer (det højeste niveau) til at forestå revisionen. Det er samtidig Revisorkommis-
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sionens opfattelse, at det også herhjemme kun er revisorer med mange års erfaring, der forestår 
revisionen af børsnoterede og andre PIE-virksomheder (public interest entities, dvs. virksom-
heder af offentlig interesse).  
 
Revisorkommissionen har i den forbindelse drøftet betydningen af lempelsen af revisionsplig-
ten, som indebærer, at rigtig mange danske virksomheder kan undlade at lade sine regnskaber 
revidere af en godkendt revisor. Revisionspligten bør endvidere ses i sammenhæng med, hvilke 
krav, der stilles til regnskabsaflæggelsen. I flere lande stilles således også krav til den, der ud-
arbejder regnskabet, hvilket f.eks. er tilfældet i Norge med godkendte regnskabsførere. Virk-
somheder, der fravælger revision, vil i mange tilfælde anvende en revisor til andre ydelser end 
revision og vil have en forventning om, at revisor har de nødvendige kompetencer til sådanne 
opgaver. Det kan være andre erklæringsydelser med sikkerhed f.eks. review af årsregnskabet, 
eller en assistanceerklæring i forbindelse med opstilling af regnskabet. Det er derfor også i den 
sammenhæng vigtigt, at revisor er kompetent. 
 
Udviklingen går i retning af, at det er større og større virksomheder, der skal revideres, og 
dermed også virksomheder, der har stor betydning i lokalsamfundet. Det betyder, at revisionen 
bliver mere vigtig ikke mindst på grund af revisors rolle som ”offentlighedens tillidsrepræsen-
tant”. Den fremtidige revisoruddannelse skal derfor fortsat have fokus på, at kandidaterne op-
når de grundlæggende og basale færdigheder, der kræves for at udføre en revisionsopgave. 
Dette taler efter Revisorkommissionens opfattelse for én generalistuddannelse på et højt ni-
veau. 
 
Revisorkommissionen er opmærksom på, at revisors rådgivning siden 2003 ikke længere er 
omfattet af revisorloven. Der kan derfor stilles spørgsmål ved, om rådgivning er et anliggende, 
som bør indgå i Revisorkommissionens drøftelser. Det er imidlertid Revisorkommissionens 
opfattelse, at rådgivning er en så integreret del af revisors arbejde, at Revisorkommissionen er 
nødt til at forholde sig hertil. En undersøgelse af de seneste gennemsigtighedsrapporter for 11 
af de 20 største revisionsvirksomheder viser således, at virksomhedernes samlede omsætning 
fordeler sig med 50 pct. på opgaver, der ligger inden for revisorlovens anvendelsesområde, 
dvs. erklæringsafgivelse, og 50 pct., der ligger uden for, dvs. blandt andet rådgivning. Dette 
billede afspejler formentlig situationen for hovedparten af de danske revisionsvirksomheder. 
Der er derfor et behov for, at revisor kan mere end at revidere og afgive erklæringer for virk-
somhederne.  
 
Holdningen i Revisorkommissionen er imidlertid, at der ikke skal foretages yderligere regule-
ring af uddannelsen for så vidt angår den del, der vedrører rådgivning. Rådgivning er vigtig for 
revisorhvervet, men det er ikke et område, Revisorkommissionen særskilt skal tage stilling til 
ved tilrettelæggelsen af den nye revisoruddannelse. Det er en forudsætning for at kunne udføre 
en kompetent revision – eller afgive andre erklæringer med sikkerhed, herunder lovpligtige 
erklæringer – at revisor har et solidt kendskab til de fagområder, der er omtalt i 8. direktiv. Dis-
se kompetencer vil revisor også kunne anvende i rådgivningsmæssig sammenhæng og dermed 
fortsat kunne dække virksomhedernes samlede behov for revisorydelser. Også dette taler efter 
Revisorkommissionens opfattelse for én generalistuddannelse på et tilpas højt niveau. 
 
Revisorkommissionen har endvidere overvejet, om en uddannelsesordning, der giver mulighed 
for ”at stå af undervejs” kan betyde, at der uddannes flere revisorer. Revisorkommissionen 
finder det dog tvivlsomt, om en sådan ordning vil blive betragtet som attraktiv af de studerende 
samt af brugerne af revisorer. Brugerundersøgelsen blandt CMA-studerende og nyudannede 
revisorer synes da også at pege på, at kun ganske få studerende i givet fald ville vælge niveau 
1, mens størstedelen ville læse videre til niveau 2, som af de studerende betragtes som mere 
prestigefyldt.  
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Undersøgelsen bekræfter således den tendens, der har været gennem det sidste tiår, som viser, 
at antallet af registrerede revisorer er stærkt faldende, samt at en række registrerede revisorer 
efterfølgende vælger at gå op til eksamen med henblik på at blive statsautoriseret revisor. Hvis 
målet for den langt overvejende del af de studerende således er at blive statsautoriserede revi-
sorer – eller i den fremtidige uddannelse revisorer på niveau 2 – er det Revisorkommissionens 
holdning, at to niveauer med afholdelse af flere eksaminer vil være overflødigt. 
 
Revisorkommissionen finder herefter ikke, at en model, der fører til to niveauer af godkendte 
revisorer, vil bidrage til, at der uddannes flere revisorer eller til den nødvendige grad af forny-
else. Der vil i givet fald i realiteten være tale om en model som den allerede eksisterende. 
 
Revisorkommissionen kan på denne baggrund ikke anbefale, at den fremtidige revisoruddan-
nelse fører til to niveauer af godkendte revisorer, der begge kan udføre lovpligtig revision.  
 
2.2.3. Én-strenget model med ét niveau for godkendte revisorer 
Revisorkommissionen har endelig overvejet, om en model, som bygger på en enhedsuddannel-
se, som kun fører frem til ét niveau for godkendte revisorer, vil kunne medvirke til at fremme 
antallet af studerende, der ønsker at blive revisorer, og samtidig vil kunne opfylde virksomhe-
dernes og samfundets behov for kvalificerede revisorer. 
 
Der vil blive tale om et uddannelsesforløb, hvor kandidaterne efter at have opnået en relevant 
kandidatgrad (CMA eller tilsvarende, jf. nedenfor under afsnit 3.2.3.) gennemgår en praktisk 
uddannelse og afslutningsvis aflægger eksamen for Revisorkommissionen. Uddannelsesforlø-
bet vil således minde om det forløb, kandidaterne gennemgår i dag for at blive statsautoriserede 
revisorer. Der vil dog blive flere indgangsveje til det praktiske uddannelsesforløb, den skriftli-
ge eksamen vil blive modulopdelt, og den mundtlige afsluttende eksamination vil hovedsage-
ligt være baseret på revisorlovens anvendelsesområde, så kandidaterne ikke vil blive eksamine-
ret i perifere områder. 
 
Revisorkommissionen har i forbindelse med drøftelserne om en model med to uddannelsesfor-
løb konstateret, at de to bestående uddannelser – til trods for en række forskelle – over årene 
har nærmet sig hinanden meget. I samme forbindelse har Revisorkommissionen endvidere lagt 
vægt på, at kommentarerne fra brugerundersøgelsen blandt CMA-studerende og nyuddannede 
revisorer, viser, at interessen for at videreuddanne sig til registreret revisor er væsentlig mindre 
end interessen for at uddanne sig til statsautoriseret revisor. Hertil kommer, at flere registrerede 
revisorer efterfølgende går op til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Sammenfat-
tende peger dette efter Revisorkommissionens opfattelse på, at de studerendes interesse går i 
retning af at nå det højest mulige niveau, og at en model med flere mulige niveauer derfor ikke 
synes hensigtsmæssig i relation til at opnå flere revisorstuderende. 
 
Revisor varetager i dag en lang række forskellige opgaver for virksomhederne, som ofte for-
venter, at revisor er i stand til at rådgive virksomhederne i bl.a. komplicerede skatteretlige og 
selskabsretlige forhold. Revisorkommissionen er opmærksom på, at revisors rådgivning ikke 
længere er omfattet af revisorloven. Det er imidlertid Revisorkommissionens opfattelse, at råd-
givning er en så integreret del af revisors arbejde, at Revisorkommissionen er nødt til at forhol-
de sig hertil. Det er således en forudsætning for at kunne udføre en kompetent revision – eller 
afgive andre erklæringer med sikkerhed, herunder lovpligtige erklæringer – at revisor har et 
solidt kendskab til de fagområder, der er omtalt i 8. direktiv. Disse kompetencer vil revisor 
også kunne anvende i rådgivningsmæssig sammenhæng og dermed fortsat kunne dække virk-
somhedernes samlede behov for ydelser fra revisor. 
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Revisor er samtidig offentlighedens tillidsrepræsentant og varetager således via sit arbejde 
samfundsmæssige interesser. Det er derfor afgørende, at revisors uddannelse ligger på et til-
strækkeligt højt niveau til, at nyuddannede revisorer ”klædes på” til at varetage disse hverv. 
Udviklingen går i retning af, at det er færre og færre mindre virksomheder, der skal revideres, 
og dermed udføres revision i stigende grad alene for virksomheder, der kan have stor betydning 
i såvel lokalsamfundet som nationalt og internationalt. Den fremtidige revisoruddannelse skal 
derfor fortsat have fokus på, at kandidaterne opnår de grundlæggende og basale færdigheder, 
der kræves for at udføre en revisionsopgave. Revisorkommissionen finder, at dette mål bedst 
kan opnås ved én samlet generalistuddannelse, hvis niveau ligger tilpas højt og sikrer et solidt 
kendskab til de fagområder, der er omhandlet i 8. direktiv. 
 
Samtidig er Revisorkommissionen opmærksom på, at et system med flere typer godkendte re-
visorer, hvor den ene gruppe tillægges særlige rettigheder, f.eks. eneret til revision af børsnote-
rede og finansielle virksomheder, næppe vil være i overensstemmelse med EU-direktivet om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (2005/36/EF).   
 
På baggrund af disse overvejelser er det Revisorkommissionens opfattelse, at den fremtidige 
revisoruddannelse bør etableres som en enhedsuddannelse på et højt generalistniveau, således 
at der for fremtiden alene er én uddannelse, der fører til én slags godkendt revisor i Danmark. 
Revisorkommissionen er opmærksom på, at det er afgørende, at niveauet for denne enhedsud-
dannelse fortsat ligger på et tilpas højt niveau, som opfylder kravene i 8. direktiv, og som sam-
tidig afspejler de krav, der i Danmark stilles til revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant. 
 
Revisorkommissionen anbefaler således, at der etableres en enhedsuddannelse, der fører til én 
type revisor på et niveau svarende til en statsautoriseret revisor. 
 
2.3. Overvejelser om specialisering  
Under drøftelserne af de tre modeller har Revisorkommissionen overvejet, om den enkelte stu-
derende skal kunne specialisere sig under den praktiske uddannelse, således at specialiseringen 
indgår i uddannelsen og den afsluttende eksamen. 
 
Fokus omkring specialisering har først og fremmest været på de særlige kompetencer, som 
kræves for at udøve revision i de såkaldte Public Interest Entities (PIE-virksomheder), f.eks. 
børsnoterede virksomheder, finansielle virksomheder eller meget store virksomheder. Speciali-
sering kan dog principielt forekomme inden for en lang række områder – også områder, der 
ikke er omfattet af de særlige regler for PIE-virksomheder, f.eks. IT-revision. 
 
Med henblik på at få belyst behovet for en eventuel specialisering under uddannelsen har Revi-
sorkommissionen indhentet oplysning om, hvor mange PIE-virksomheder, der findes i Dan-
mark. Der findes på nuværende tidspunkt ca. 950, hvoraf ca. 560 er under tilsyn af Finanstilsy-
net. Revisorkommissionen har i den forbindelse noteret sig, at hverken Finanstilsynet eller an-
dre myndigheder har fremsat ønske om, at specialisering skal indgå som en del af den fremtidi-
ge revisoruddannelse, ligesom flertallet af interessenter heller ikke har udtrykt ønske herom. 
Revisorforeningerne, der er repræsenteret i følgegruppen, har alle entydigt peget på, at en evt. 
specialisering bør ske efterfølgende og i firmaregi. Man finder således ikke, at det bør være en 
del af den obligatoriske uddannelse. 
 
Det er Revisorkommissionens opfattelse, at revision af PIE-virksomheder som udgangspunkt 
varetages af et mindre antal større revisionsvirksomheder, der har opbygget de nødvendige 
kompetencer til at foretage revision af denne slags virksomheder. Det er ligeledes opfattelsen, 
at mange små revisionsvirksomheder vil afholde sig fra at påtage sig sådanne revisionsopgaver 
på grund af den obligatoriske kvalitetskontrol. Det er endelig Revisorkommissionens opfattel-
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se, at revisor først får mulighed for at underskrive et regnskab for en PIE-virksomhed, når ved-
kommende har arbejdet med dette område i en række år. 
 
Revisorkommissionen har overvejet, om revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant 
medfører et behov for, at uddannelsen kombineres med specialer på forskellige områder. Det er 
utvivlsomt, at revision af f.eks. finansielle virksomheder, børsnoterede selskaber mv. stiller 
krav om særlige kompetencer hos revisor. Det er dog Revisorkommissionens opfattelse baseret 
på den hidtidige udvikling, at både de PIE-virksomheder, der er tale om, og de relativt få revi-
sionsvirksomheder, som arbejder på dette område, har en egeninteresse i at sikre, at de pågæl-
dende revisorer besidder de nødvendige særlige kompetencer og den nødvendige erfaring. Re-
visorkommissionen er derfor af den opfattelse, at markedet regulerer disse forhold tilfredsstil-
lende uden lovgivers hjælp. Revisorkommissionen kan i den forbindelse tilslutte sig det af Fi-
nanstilsynet udtrykte synspunkt, hvorefter et lovgivningskrav om specialisering meget vel kan 
medføre, at det bliver unødvendigt byrdefuldt for nye, egnede aktører (revisorer) at beskæftige 
sig med eksempelvis finansielle virksomheder.     
 
Den danske virksomhedsstruktur er relevant i forbindelse med drøftelserne om den fremtidige 
revisoruddannelse, idet det lille antal PIE-virksomheder harmonerer godt med Revisorkommis-
sionens tanker om, at specialisering skal ske efter endt revisoruddannelse. Formålet med revi-
soruddannelsen må være, at revisor på tidspunktet for godkendelsen besidder en generalistvi-
den på højt niveau og kan foretage revision af små/mellemstore virksomheder, som udgør 95 
pct. af virksomhederne i Danmark. Samtidig skal det også tages i betragtning, at interessenter-
ne har givet udtryk for, at der stilles høje krav til revisors kompetencer, herunder til revisors 
rådgivning. 
 
Selvom der således på visse områder kan være et behov for særlige kompetencer, er det Revi-
sorkommissionens vurdering, at der næppe er et generelt ønske om, at specialisering skal indgå 
som en del af den obligatoriske uddannelse. Det lille antal PIE-virksomheder sammenholdt 
med, at hverken Finanstilsynet eller flertallet af interessenterne efterspørger en specialisering 
under uddannelsen, taler imod en sådan særlig ordning. Revisorkommissionen er i den forbin-
delse opmærksom på, at specialisering i givet fald vil kunne omfatte en lang række forskellige 
områder og ikke nødvendigvis kun være begrænset til PIE-virksomheder. 
 
Revisorkommissionen har ligeledes overvejet, om man kunne begrænse området, hvor speciali-
sering i givet fald skulle finde sted, til alene at vedrøre f.eks. finansielle virksomheder. Det er 
dog opfattelsen, at specialisering inden for revision kan være ligeså relevant på andre områder 
som f.eks. IT-revision, revision af børsnoterede virksomheder og offentlig revision. Indførelse 
af et krav om, at specialisering på en række områder skal være obligatorisk, risikerer imidlertid 
at have en negativ indflydelse på et marked, der fungerer udmærket i dag. Skiftende behov i 
markedet vil medføre skiftende efterspørgsel efter de bestemte kompetencer. En revisor, som 
under uddannelsen har specialiseret sig i revision af f.eks. børsnoterede virksomheder, risikerer 
således at blive ”sat i bås” og blive låst i et speciale, som fremover udelukker vedkommende 
fra andre opgaver. Samtidig vil der være en risiko for, at revisorer med for mange specialer vil 
kunne skabe forvirring om, hvad en godkendt revisor er. Hertil kommer, at en ordning, der 
tillægger revisorer, der har et særligt speciale, særrettigheder til at revidere særlige virksomhe-
der, formentlig vil være i strid med direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikati-
oner.  
 
I Belgien findes en ordning, hvorefter kun godkendte revisorer, der har opnået en særlig autori-
sation fra the Banking, Finance and Insurance Commission, kan udføre lovpligtig revision i 
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finansielle virksomheder. Autorisationen opnås ikke på baggrund af en specialisering, der fin-
der sted under studiet men opnås efterfølgende6..   
 
Revisorkommissionen finder herefter, at det er afgørende, at revisoruddannelsen bliver en ge-
neralistuddannelse på et tilstrækkeligt højt niveau til, at den sikrer, at revisor besidder og har 
kendskab til de helt fundamentale principper for at kunne dokumentere og konkludere på det 
udførte arbejde. Revisorloven foreskriver allerede i dag, at revisor kun må påtage sig opgaver, 
som vedkommende har den fornødne kompetence til at udføre. 
 
Det er på denne baggrund Revisorkommissionens opfattelse, at revisionsbranchen, markedet og 
brugerne af revisionsydelser vil tilpasse sig et eventuelt behov for specialisering, og Revisor-
kommissionen finder derfor, at en godkendt revisors evt. specialisering bør ligge efter bestået 
revisoreksamen.  
 
Revisorkommissionen kan således ikke anbefale, at der er indføres regler om specialisering i 
offentligt regi. 
 

3. Teoretisk uddannelse 

Revisorkommissionens anbefaling:  

 Revisoruddannelsen kræver en kandidatuddannelse 

 Forskellige kandidatuddannelser skal give gang til revisoruddannelsen 

1) CMA  

2) Andre kandidatuddannelser, der med evt. supplerende uddannelse opfylder visse mind-
stekrav (f.eks. ECTS point) inden for nærmere fastsatte faglige discipliner (f.eks. revisi-
on, regnskab og skat) 

 
3.1. Indledende bemærkninger 
Det er i dag et krav, at en kandidat har bestået CMA-uddannelsen for at kunne indstille sig til 
revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Kandidater skal have bestået CMA-uddannelsen 
eller den obligatoriske del af CMA-uddannelsen for at kunne indstille sig til kvalifikationsek-
samen for registrerede revisorer. Revisorkommissionen har i løbet af sit arbejde drøftet det 
teoretiske uddannelsesforløb i revisoruddannelsen. Det har været overvejet, hvorvidt der skulle 
foreslås ændringer i indholdet eller formen af det teoretiske forløb til uddannelsen som regi-
streret og statsautoriseret revisor.  Revisorkommissionen har i den forbindelse været opmærk-
som på, at den teoretiske uddannelse er reguleret i lovgivning, der hører under Videnskabsmi-
nisteriet, og at eventuelle ændringer i det teoretiske uddannelsesforløb således skal foretages af 
Videnskabsministeriet.  
 
Der er fra enkelte interessenters side givet udtryk for, at der kunne være et behov for at se på 
især undervisningsformen på de fire uddannelsesinstitutioner, der udbyder CMA-uddannelsen. 
Undervisningsformen kunne således styrkes ved i højere grad at benytte casebaseret undervis-
ning. Uddannelsesinstitutionerne, som er repræsenteret i den af Revisorkommissionen nedsatte 
følgegruppe, er imidlertid betænkelige ved at foretage ændringer i det teoretiske uddannelses-
forløb og har påpeget, at sigtet med henholdsvis den teoretiske uddannelse og den praktiske 
uddannelse er meget forskelligt. Den teoretiske uddannelse tager således udgangspunkt i en 
forskningsbaseret tilgang inden for rammerne af bekendtgørelse om bachelor- og kandidatud-
dannelser ved universiteterne, jf. nærmere Del II, afsnit 2.1.3.3. Den praktiske uddannelse har 
derimod til formål at udvikle kandidatens evne til i praksis at anvende den teoretiske viden. 
                                            
6 Det bemærkes, at det endnu er uafklaret, hvorvidt den belgiske ordning er i overensstemmelse med direktivet om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 
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Revisorkommissionen anbefaler, at den fremtidige revisoruddannelse skal ligge på et højt ni-
veau. Dette niveau opnås gennem de krav, der stilles til henholdsvis den teoretiske uddannelse, 
den praktiske uddannelse og den faglige kvalifikationseksamen. Kravet om en kandidatuddan-
nelse (herunder obligatorisk del af CMA-uddannelsen) sikrer efter Revisorkommissionens op-
fattelse, at kandidaterne opnår en høj teoretisk faglighed baseret på den forskningsbaserede 
tilgang, som er et vigtigt fundament for i sidste ende at få revisorer med de ønskede kvaliteter.  
 
Revisorkommissionen finder derfor ikke anledning til at anbefale ændringer til formen og/eller 
indholdet af kandidatuddannelserne. Revisorkommissionen vurderer endvidere, at de variatio-
ner i uddannelsesforløbet, der gør sig gældende på de enkelte uddannelsesinstitutioner, kan 
være en styrke i den danske revisoruddannelse. 
 
Det er således Revisorkommissionens opfattelse, at det skal fastholdes, at anvendelsen af den 
teoretiske viden finder sted i revisionsvirksomhederne i forbindelse med den praktiske uddan-
nelse. Dette ansvar kan revisionsvirksomhederne ikke overlade til uddannelsesinstitutionerne. 
 
Revisorkommissionen ser imidlertid gerne, at adgangen til at blive godkendt revisor gøres me-
re fleksibel og har derfor drøftet, hvilke teoretiske uddannelser, der skal være adgangsgivende 
til revisoreksamen. 
 
3.2. Revisorkommissionens overvejelser 
3.2.1. CMA og obligatorisk del af CMA  
Efter de gældende regler kan personer, der har bestået den obligatoriske del af CMA-
uddannelsen, gennemføre uddannelsen til registreret revisor, mens det kræver en fuld CMA-
uddannelse at gennemføre uddannelsen til statsautoriseret revisor. Revisorkommissionen anbe-
faler, at revisoruddannelsen fremover skal være en enhedsuddannelse med én type godkendt 
revisor. Det er indeholdt i anbefalingen, at revisoruddannelsen skal være på et højt niveau sva-
rende til niveauet for en statsautoriseret revisor. Spørgsmålet er herefter, om den obligatoriske 
del af CMA-uddannelsen også i fremtiden skal give adgang til uddannelsen som godkendt revi-
sor.  
 
I et internationalt perspektiv har undersøgelsen blandt udvalgte EU/EØS-lande vist, at lande 
med flere revisortitler stiller krav om en masteruddannelse for den ene revisortitel (Sverige, 
Norge og Holland), mens der alene stilles krav om en bachelor grad for den anden revisortitel. 
Blandt landene med én titel er det kun Belgien, der stiller krav om en masteruddannelse. Tysk-
land, Polen og UK stiller således ikke krav om en master. 
 
Revisorkommissionen er opmærksom på, at et fremtidigt krav om en uddannelse på masterni-
veau vil placere den danske revisoruddannelse på et højt niveau sammenlignet med andre 
EU/EØS-lande. Samtidig er det dog Revisorkommissionens vurdering, at der i den kommende 
tid vil komme et pres på revisoruddannelsen inden for EU, hvilket blandt andet kan udledes af 
de højere krav til revisor, der lægges op til i EU-Kommissionens Grønbog ”Revisionspolitik: 
Læren af krisen” fra oktober 2010.  
 
Praksis har da også vist, at det allerede er således, at hovedparten af de studerende, der påbe-
gynder CMA-uddannelsen, tager den fulde CMA-uddannelse, mens det kun er et mindre antal 
studerende, der stopper efter at have gennemført den obligatoriske del af CMA-uddannelsen. 
Revisorkommissionens undersøgelse blandt nuværende studerende og nyuddannede revisorer7 
viser således, at kun17,9 pct. af de studerende har en forventning om at indstille sig til kvalifi-

                                            
7 Del III, afsnit 6 
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kationseksamen til registreret revisor. Heraf har 7 pct. svaret, at de udelukkende vil gennemfø-
re den obligatoriske del af CMA-uddannelsen. Dette billede ser ikke umiddelbart ud til at ænd-
re sig. 
 
Det er ikke Revisorkommissionens opfattelse, at et fremtidigt krav om masterniveau vil have 
en stor indvirkning på antallet af mulige kandidater til revisoruddannelsen. 
 
På baggrund af ovenstående finder Revisorkommissionen ikke, at den nuværende model, hvor-
efter både den obligatoriske del af CMA-uddannelsen og den fulde CMA-uddannelse (kandi-
datuddannelsen) giver adgang til at blive godkendt revisor, bør opretholdes.  
 
Revisorkommissionen anbefaler herefter, at der fremover stilles krav om en kandidatuddannel-
se for at blive godkendt revisor. 
 
3.2.2. Kun CMA 
Revisorkommissionen har herefter drøftet, om det alene skal være CMA-uddannelsen, der skal 
give adgang til at blive godkendt revisor.  
 
Uddannelsesinstitutionerne har i dag tilrettelagt CMA-uddannelsen, så den indeholder de teore-
tiske fagområder, der efter 8. direktiv skal indgå i den faglige kvalifikationseksamen. Se nær-
mere Del II, afsnit 2.1.3.3.1. CMA-uddannelsen giver således et rigtig godt fundament for at 
blive godkendt revisor. 
 
Der er i dag en række forskellige HA-uddannelser, der giver adgang til at blive optaget på 
CMA-uddannelsen, ligesom der er mulighed for meritoverførsel fra cand.polit. og cand.oecon. 
til optagelsen på CMA-uddannelsen. Der findes således allerede i dag en vis fleksibilitet i ud-
dannelsessystemet for at få en CMA-uddannelse.  
 
Det er imidlertid Revisorkommissionens holdning, at det ikke er kandidaternes tilegnelsesme-
tode men deres slutviden, der er afgørende for, om de kan opfylde kravene til en godkendt revi-
sor. Uanset de muligheder, der i dag foreligger med hensyn til meritoverførsel, er det Revisor-
kommissionens opfattelse, at de udfordringer, der ligger i – også fremover – at skabe tilstræk-
kelig tilgang til revisorerhvervet, gør det hensigtsmæssigt at se på mulighederne for at skabe et 
mere fleksibelt rekrutteringsgrundlag til revisoruddannelsen. 
 
Revisorkommissionen anbefaler på denne baggrund, at der skabes et mere fleksibelt rekrutte-
ringsgrundlag til revisoruddannelsen, hvorfor det ikke anbefales at fastholde CMA-
uddannelsen som eneste adgangsgivende kandidatuddannelse til revisoruddannelsen og den 
afsluttende eksamen. 
 
3.2.3. CMA og andre kandidatuddannelser 
Revisorkommissionen har som en tredje model overvejet, hvorvidt andre kandidatuddannelser 
udover CMA kan være adgangsgivende til revisoruddannelsen og den afsluttende eksamen.  
 
Art. 6 i 8. direktiv fastsætter rammerne for de krav, der kan stilles for at opnå adgang til at fore-
tage lovpligtig revision. Kravene til en revisor efter direktivet er, at denne har opnået et niveau, 
der giver adgang til en universitetsuddannelse eller et tilsvarende niveau og derefter har gen-
nemgået et teoretisk undervisningsprogram, fuldført en praktisk uddannelse samt bestået en 
faglig kvalifikationseksamen. Den faglige kvalifikationseksamen skal efter art. 7 sikre, at den 
pågældende har den nødvendige teoretiske viden om de forhold, der er relevante for udøvelsen 
af lovpligtig revision og evnen til at anvende denne viden i praksis. Art. 8 oplister de teoretiske 
fagområder, der især skal testes i til kvalifikationseksamen.  
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Direktivet stiller altså ikke særlige krav til det teoretiske undervisningsprogram. 
 
Undersøgelsen blandt andre EU/EØS-lande viser da også, at det er forskelligt, om bachelor- 
eller kandidatgraden indeholder de teoretiske fagområder, som indgår i kvalifikationseksamen. 
Som det er tilfældet i Danmark, stiller både Sverige og Norge krav til, at den teoretiske uddan-
nelse skal indeholde fagområder, der indgår i kvalifikationseksamen. Tyskland og Belgien stil-
ler derimod ikke særlige krav til indholdet af den teoretiske uddannelse. I Belgien skal kandi-
daterne dog bestå en række eksamener inden for de fagområder, der er anført i art. 8. Tilsva-
rende krav synes ikke at gælde i Tyskland. 
 
Direktivet ses således ikke at være til hinder for at lade andre kandidatuddannelser end CMA 
være adgangsgivende til revisoruddannelsen.  
 
Selvom direktivet ikke direkte stiller krav til indholdet af den teoretiske uddannelse, er det 
Revisorkommissionens opfattelse, at en udvidelse i de adgangsgivende kandidatuddannelser 
bør tilknyttes en forudsætning om, at kandidatuddannelsen selv eller supplerende enkeltfag 
har tilført kandidaten en tilstrækkelig teoretisk viden på fagområder, der er relevante for 
hvervet som godkendt revisor. Revisorkommissionen er i den forbindelse særlig opmærksom 
på, at revisor fremover fortsat skal leve op til samfundets krav som offentlighedens tillidsre-
præsentant. Det er den høje faglighed og kvalitet, der gør, at investorer, banker, mv. kan 
fæstne lid til virksomhedernes regnskaber, og hvor revisor samtidig matcher behovet hos sine 
kunder. 
 
Åbningen for andre kandidatuddannelser end CMA-uddannelsen kan ske ved at afgrænse, 
hvilke specifikke kandidatuddannelser, der er adgangsgivende, samt angive de specifikke 
krav til hvilke fag og niveau, kandidatgraden skal suppleres med. Det kan f.eks. være 
cand.oecon. eller cand.polit., der på nuværende tidspunkt giver adgang til meritoverførsel på 
CMA-studiet, jf. nærmere Del II, afsnit 2.1.3.3.2. Ulempen ved en sådan model er imidlertid, 
at den ikke er fleksibel, idet den ikke tager højde for eventuelle ændringer i de pågældende 
uddannelser, ligesom den ikke tager højde for evt. fremtidige nye uddannelser.  
 
Revisorkommissionen foreslår derfor, at der i stedet stilles krav om, at en kandidatuddannel-
se samt en række supplerende fag samlet skal omfatte et vist antal ECTS point inden for 
nærmere fastsatte fagområder, f.eks. revision, regnskabsvæsen, skat, selskabsret og erhvervs-
økonomiske discipliner. En sådan model er fleksibel og fremtidsorienteret, og det kræver 
ikke, at der skal foretages en vurdering, når nye kandidatuddannelser godkendes af Akkredi-
teringsrådet. Se nærmere Del II, afsnit 2.1.3.3. 
 
Revisorkommissionen har drøftet, hvorvidt en åbning for andre kandidatuddannelser vil med-
føre, at Revisorkommissionen til den afsluttende eksamen i højere grad vil skulle eksaminere 
i den teoretiske viden for at sikre, at den pågældende kandidat har tilegnet sig en tilstrækkelig 
viden om de fagspecifikke krav, som fremgår af direktivets art. 8. Dette vil efter Revisor-
kommissionens opfattelse ikke være tilfældet. Den endelige eksamen er en test i kandidatens 
praktiske duelighed og modenhed ud fra den teoretiske viden, kandidaten har tilegnet sig. Det 
er således kandidaten selv, der har ansvaret for eventuel yderligere at supplere sin teoretiske 
uddannelse med henblik på at være forberedt til endelige eksamen. 
 
Det er Revisorkommissionens opfattelse, at en større fleksibilitet i adgangen til den praktiske 
uddannelse og endelige eksamen harmonerer med Revisorkommissionens opfattelse om, at 
det er kandidatens slutviden – og ikke tilegnelsesmetoden – på eksamenstidspunktet, der er 
afgørende. 
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Revisorkommissionen anser denne model for fordelagtig overfor de udfordringer, som revi-
sorbranchen står over for. Hvis der åbnes op for flere adgangsgivende kandidatuddannelser, 
vil der alt andet lige være flere mulige revisorkandidater. 
 
Revisorkommissionen anbefaler på den baggrund, at andre kandidatuddannelser også kan give 
adgang til revisoruddannelsen, såfremt nærmere fastsatte teoretiske krav er opfyldt. Det er dog 
Revisorkommissionens forventning, at CMA fortsat vil være den mest benyttede direkte vej til 
at blive godkendt som revisor. 
 

4. Praktisk uddannelse 

Revisorkommissionens anbefaling:  

 Den praktiske uddannelse skal fortsat have en varighed af mindst tre år 

 Mindst ét år af den praktiske uddannelse skal ligge efter beståelse/opfyldelse af kravene til 
den teoretiske uddannelse 

 Mindst to år af den praktiske uddannelse skal fortsat foregå i en revisionsvirksomhed, der 
er godkendt i Danmark, under tilsyn af en revisor, der er godkendt i Danmark 

 Den praktiske uddannelse skal navnlig omfatte revision af årsregnskaber, koncernregnska-
ber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer 

 
4.1. Indledende bemærkninger 
Uddannelsen til henholdsvis registreret og statsautoriseret revisor forudsætter efter 8. direktiv, 
at kandidaten har gennemført et praktisk uddannelsesforløb på minimum 3 år inden for områ-
derne revision af årsregnskaber, konsoliderede eller tilsvarende regnskaber. De nærmere krav 
til den praktiske uddannelse følger af art. 10. Formålet med det praktiske uddannelsesforløb er 
at udvikle kandidatens evne til i praksis at anvende den teoretiske viden, der tidligere er opnået.  
 
Efter art. 7 skal den faglige kvalifikationseksamen medvirke til at sikre kandidatens nødvendi-
ge teoretiske viden om de forhold, der er relevante for udøvelsen af lovpligtig revision samt 
evnen til at anvende denne viden i praksis. Bestemmelsen synes således at forudsætte, at en 
person enten inden påbegyndelsen af den praktiske uddannelse eller sideløbende hermed, har 
erhvervet sig den tilstrækkelige teoretiske viden. 
 
Det er vigtigt at understrege, at den praktiske uddannelse foregår i revisionsvirksomhederne, 
hvor kandidaten med udgangspunkt i sin teoretiske uddannelse skal tage stilling til en række 
praktiske problemstillinger vedrørende revision af årsregnskaber, m.v.  
 
Revisorforeningerne (FSR og FRR) har undersøgt beståelsesprocenterne ved henholdsvis revi-
soreksamen og kvalifikationseksamen. Undersøgelserne viser en højere beståelsesprocent hos 
kandidater, der har fulgt henholdsvis FSR’s SR-Akademi og FRR’s RevisorAkademi. 
 
Revisorkommissionen har i forlængelse heraf drøftet, hvorvidt der er behov for at stille krav til 
den praktiske uddannelse, herunder krav om supplerende sideløbende kurser. Drøftelserne er 
aktualiseret af, at revisorbranchen på nuværende tidspunkt er udfordret af ikke at kunne fast-
holde revisorerne i branchen. Kursusforløb under den praktiske uddannelse kunne muligvis 
medvirke til at fastholde revisorkandidater i branchen. Kommissionens overvejelser om kursus-
forløb under praktisk uddannelse fremgår af afsnit 4.2. nedenfor. 
 
Et andet spørgsmål er, om de lave beståelsesprocenter skyldes, at den praktiske uddannelse 
ikke forbereder kandidater tilstrækkeligt til den afsluttende eksamen. Revisorkommissionen har 

 30



derfor i afsnit 4.3.1. drøftet, om der skal stilles yderligere krav til de revisionsvirksomheder, 
hvor kandidaterne gennemgår den praktiske uddannelse. 
 
Endelig har Revisorkommissionen i lyset af den stigende internationalisering inden for revisi-
onsbranchen drøftet spørgsmålet om mulighederne for at gennemføre den praktiske uddannelse 
i udlandet, jf. nærmere afsnit 4.3.2.  
 
4.2. Revisorkommissionens overvejelser 
4.2.1. Obligatoriske kursusforløb med bundne emner 
I dag stilles der alene krav om at den praktiske uddannelse skal foregå i en godkendt revisions-
virksomhed under opsyn af en godkendt revisor, og at kandidaten i løbet af forløbet navnlig 
skal deltage i udførelsen af opgaver inden for revision af årsregnskaber, koncernregnskaber 
eller tilsvarende regnskabsrapporteringer.  
 
Revisorkommissionen har på baggrund af de ovenfor nævnte udfordringer drøftet, hvorvidt der 
bør indføres et krav om, at kandidaterne i løbet af det praktiske uddannelsesforløb skal gen-
nemføre en række obligatoriske kurser med bundne emner med henblik på at styrke forberedel-
sen til den afsluttende eksamen. 
 
I dag udbydes der i foreningsregi eksamensforberedende kurser i henholdsvis SR-akademi 
(statsautoriserede revisorer) og RevisorAkademi (registrerede revisorer). Der er således tale om 
private kursusudbydere.  
 
Hensigten med den drøftede model er, at det fra lovgivers side skal være bestemt, at kandidaten 
i løbet af den praktiske uddannelse skal følge et antal nærmere beskrevet kurser, før kandidaten 
kan gå til den afsluttende eksamen. En tilsvarende model kendes allerede i dag fra henholdsvis 
advokat- og dommerfuldmægtiguddannelserne. I forbindelse med førstnævnte er den studeren-
de forpligtet til at deltage i Advokatsamfundets advokatfuldmægtiguddannelse i løbet af den 3-
årige praktiktid.8  
 
Revisorkommissionen har fundet det relevant at drøfte en model med obligatoriske kurser med 
bundne emner, idet Revisorkommissionen bl.a. anbefaler at ophæve 8-års reglen for indstilling 
til den skriftlige eksamen efterfulgt af en mundtlig eksamen. Revisorkommissionen har derfor 
drøftet risikoen for, at den teoretiske viden kan blive forældet, hvis revisorkandidaterne gen-
nemgår et længere tidsforløb, før kandidaten indstiller sig til den afsluttende eksamen.  
 
Revisorkommissionen anbefaler dog samtidig, at en kandidat fremover skal kunne gennemføre 
to af de tre års praktisk erfaring før bestået CMA. Heri ligger et incitament til, at kandidaterne 
indstiller sig til den endelige eksamen tidligere end hidtil, og dermed vil der være en formod-
ning for, at den teoretiske viden ikke vil være forældet. Den afsluttende kvalifikationseksamen 
er endvidere en test af den praktiske duelighed og ikke endnu en test i den teoretiske viden. 
Revisorkommissionen har således tillid til, at kandidater uden det faglige fundament i orden 
ikke vil bestå den afsluttende eksamen. 
 
Af Del II, afsnit 3.3.2.og 3.3.3. fremgår det, at det kan være dyrt for en revisionsvirksomhed at 
have en revisorkandidat ansat, idet f.eks. deltagelse i SR-akademi koster 140.000 kr., mens 
deltagelse i RevisorAkademi koster 15-18.000 kr. Hertil kommer desuden udgifter til, at den 
studerende skal holde fri i forbindelse med kursusafholdelse, forberedelse til eksamen m.v. En 
undersøgelse foretaget blandt revisionsvirksomhederne viser, at 98 pct. af revisionsvirksomhe-

                                            
8 En fuldstændig sammenligning kan dog ikke foretages, idet revisorkandidaterne ikke er forpligtet til at være 
medlem af en revisorforening, hvorimod advokatfuldmægtige skal være medlem af Advokatsamfundet på grund 
af dets særlige status. 
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derne betaler for kandidaternes deltagelse i revisorforeningernes kurser, og at disse udgifter 
anslås til ca. 250.000 kr. 
 
Revisorbranchens ønske om bedre at fastholde revisorkandidaterne vil formentlig ikke blive 
styrket ved, at der stilles yderligere krav til kandidaterne. Det er Revisorkommissionens opfat-
telse, at det vil være en større byrde for kandidaterne, hvis der indføres krav om obligatoriske 
kurser inden for en række faste emner. Det kan således være meget forskelligt fra kandidat til 
kandidat, hvilke fagområder de måtte have behov for at få styrket gennem kursusdeltagelse.  
 
Revisorkommissionen kan på den baggrund ikke anbefale, at der stilles krav om, at kandidater-
ne deltager i obligatoriske kurser med bundne emner.  
 
4.2.2. Obligatoriske kursusforløb med valgfrie emner 
Revisorkommissionen har i forlængelse af den forrige model drøftet, hvorvidt der bør stilles 
krav om, at kandidaterne i et vist omfang deltager i en række relevante valgfrie kurser. I dag 
kan revisorkandidaterne frit vælge, hvorvidt de ønsker at deltage i SR-akademi eller Revisor-
Akademi. Erfaringer viser, at næsten alle kandidater til den afsluttende eksamen følger enten 
SR-akademi eller RevisorAkademi, hvorfor markedet må siges at regulere sig selv. 

 
Det er Revisorkommissionens opfattelse, at kandidaterne kan opnå en kompetenceudvikling 
ved at deltage i relevante kurser. Undersøgelsen blandt CMA-studerende og nyuddannede revi-
sorer viser da også, at 50 pct. mener, at SR-akademiet og RevisorAkademiet er gode eksamens-
forberedende kurser. 
 
Den enkelte revisors praktiske erfaring opnås gennem deltagelse i løsning af en række forskel-
lige opgaver, under instruktion og vejledning fra færdiguddannede revisorer. Den enkelte kan-
didats erfaring og erhvervede kompetencer kan dog afvige betydeligt fra andre kandidaters 
erfaring og kompetencer, idet de enkelte kandidaters praktiske erfaring opnås meget individu-
elt.  Det er derfor Revisorkommissionens opfattelse, at det må være op til kandidaten og revisi-
onsvirksomheden i fællesskab at tage stilling til, om der er behov for at deltage i kurser inden 
for bestemte fagområder. Revisorkommissionen finder det således forkert at pålægge kandida-
terne/revisionsvirksomhederne en ekstra byrde, hvis kandidaten ikke vurderer, at kursusdelta-
gelse er en nødvendighed for at forberede sig til den afsluttende kvalifikationseksamen. Delta-
gelse i kurser medfører således en egenbetaling for kandidaten og/eller revisionsvirksomheden. 
Denne model kunne desuden medføre, at en række mindre revisionsvirksomheder fravalgte at 
uddanne revisorkandidater. 
 
Revisorkommissionen kan på den baggrund heller ikke anbefale, at der stilles krav om obliga-
toriske kursusforløb med valgfrie emner. 
 
4.2.3. Valgfrie kursusforløb 
Revisorkommissionen har endelig drøftet, hvorvidt den nuværende model skal opretholdes, 
således at kandidaten og revisionsvirksomheden frit kan vælge, om kandidaten skal deltage i 
kurser under det praktiske uddannelsesforløb. Det er Revisorkommissionens opfattelse, at der 
ikke er belæg for at pålægge kandidaterne et krav om obligatoriske kurser, idet der dels er tale 
om at pålægge kandidaten/revisionsvirksomheden administrative udgifter, dels at kandidaten 
allerede har gennemført en teoretisk kandidatuddannelse. 
 
I Danmark vil revisorkandidaterne fremover alle have en kandidatgrad, hvilket i sig selv taler 
for, at det ikke er nødvendigt at stille yderligere krav om supplerede kurser. Endvidere kan det 
bemærkes, at Danmark i forvejen ligger højt med hensyn til krav til den teoretiske uddannelse i 
forhold til de andre EU/EØS-lande, som vi normalt sammenligner os med.  
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Revisorkommissionen har tillid til, at kandidaterne i samarbejde med deres arbejdsplads er i 
stand til at vurdere, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt med et eller flere supplerende kurser. 
Markedet vil således regulere sig selv.  
 
Revisorkommissionen har under drøftelserne særligt bemærket, at de frivillige kurser kan være 
nyttige, og at de med stor fordel kan understøtte kandidaternes forberedelse til den endelige 
eksamen. Kommissionen opfordrer derfor til, at der fortsat i privat regi tilbydes kurser svaren-
de til SR-akademi og RevisorAkademi. Det skal dog fortsat være op til den enkelte kandi-
dat/revisionsvirksomhed at vurdere, hvorvidt kandidaten har behov for at deltage i et eller flere 
supplerende kompetencegivende kurser. 
 
Revisorkommissionen anbefaler herefter, at det fortsat skal være frivilligt for den enkelte kan-
didat, om denne skal deltage i kursusforløb under den praktiske uddannelse.  
 
4.3. Andre overvejelser 
4.3.1. Krav til revisionsvirksomheder 
Revisorkommissionen har i forlængelse af ovenstående desuden drøftet, hvorvidt der skulle 
opstilles en række særlige krav til, hvilke revisionsvirksomheder, den praktiske uddannelse kan 
gennemføres i. Et tilsvarende system gør sig f.eks. gældende i Sverige for så vidt uddannelsen 
som autoriseret revisor, hvor der stilles krav om, at minimum 1 år af den praktiske uddannelse 
sker under tilsyn af en autoriseret revisor, som Revisorsnämnden har godkendt.  
 
Det er imidlertid Revisorkommissionens indtryk, at der ikke er stor forskel på beståelsespro-
centen alt efter, om den pågældende kommer fra en mindre eller større revisionsvirksomhed. 
Revisorkommissionen er på baggrund af sine drøftelser kommet frem til, at det ikke er nød-
vendigt at opstille krav i den forbindelse, idet den enkelte kandidats erfaring inden for de pri-
mære fagområder vil afspejle sig ved den afsluttende eksamen. 
 
Revisorkommissionen kan derfor ikke anbefale, at der stilles særlige krav til de revisionsvirk-
somheder, der uddanner revisorkandidater.  
 
4.3.2. Praktisk uddannelse i udlandet 
Det er endvidere Revisorkommissionens opfattelse, at det fortsat bør være muligt at gennemfø-
re en del af den praktiske uddannelse i et andet land end Danmark. Efter de gældende regler 
skal minimum 2 år af den praktiske uddannelse foregå i en godkendt revisionsvirksomhed un-
der tilsyn af en godkendt revisor. Det er fortsat Revisorkommissionens opfattelse, at minimum 
2 år skal gennemføres i en godkendt revisionsvirksomhed i Danmark, forinden den pågældende 
kan indstille sig til den mundtlige eksamen. 
  
Revisorkommissionen anbefaler derfor, at minimum 2 års praktik fortsat skal gennemføres i en 
godkendt revisionsvirksomhed under tilsyn af en godkendt revisor, før kandidaten kan indstille 
sig til mundtlig eksamen. 
 

5. Eksamen 

Revisorkommissionens anbefaling:  

 Den faglige kvalifikationseksamen skal fortsat bestå af en skriftlig del og en mundtlig del 

 Den skriftlige del 

1) Opdeles i tre moduler i forskellige fagområder 

2) Modulerne skal bestås enkeltvis og kan tages i vilkårlig rækkefølge 
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3) Alle moduler skal være bestået inden for en periode på fire år, men med mulighed for at 
kompensere for et forældet modul 

4) Alle moduler skal være bestået forinden indstilling til mundtlig eksamen 

5) Der er ingen frist for at indstille sig til den skriftlige eksamen, men mindst to års prak-
tisk uddannelse skal ligge inden for de seneste tre år forud for indstilling til første mo-
dul 

 Den mundtlige del 

1) Den mundtlige eksamen skal fortsat have en varighed af 30 min. og med en forberedel-
sestid på 40 min. 

2) Indstilling til mundtlig eksamen skal ske senest 3 år efter at have bestået det sidste mo-
dul i den skriftlige eksamen, men med mulighed for dispensation 

3) Der udarbejdes en vejledning for udformning af mundtlige eksamensspørgsmål  

 En kandidat kan indstille sig til hver af de skriftlige moduler og til den mundtlige eksamen 
3 gange, men med mulighed for dispensation 

 Modulerne i den skriftlige eksamen tilbydes en gang om året og den mundtlige eksamen 
tilbydes to gange om året 

 

5.1. Indledende bemærkninger 
De gældende regler for den afsluttende revisoreksamen i Danmark er nærmere beskrevet i Del 
II, afsnit 4.1., der ligeledes indeholder en beskrivelse af, hvordan reglerne forholder sig til reg-
lerne om den afsluttende eksamen i 8. direktiv (benævnt: ”faglig kvalifikationseksamen”). 
Endvidere er der i Del II, afsnit 4.3.8. en kort oversigt over reglerne om den afsluttende eksa-
men i en række af de EU/EØS-lande, som vi normalt sammenligner os med. 
 
Revisorkommissionen er ansvarlig for afholdelse af den afsluttende revisoreksamen (for stats-
autoriserede revisorer) og kvalifikationseksamen (for registrerede revisorer). Både revisorek-
samen og kvalifikationseksamen består af såvel en skriftlig praktisk prøve som en mundtlig 
praktisk prøve. For begge gælder, at det er en forudsætning for at gå op til den mundtlige prø-
ve, at den skriftlige prøve er bestået. For begge gælder endvidere, at indstilling til den mundtli-
ge prøve skal ske senest 3 år efter, at den skriftlige prøve er bestået. 
 
Til hver af de to eksaminer gives tre forsøg. Er en kandidat tre gange påbegyndt den skriftlige 
eller mundtlige prøve, kan vedkommende ikke indstille sig til denne prøve igen. 
 
Den skriftlige prøve for statsautoriserede revisorer afholdes over 2 dage – begge af 8 timers 
varighed. 
 
Den skriftlige prøve for registrerede revisorer afholdes over 1 dag af 8 timers varighed. 
 
Ved den mundtlige prøve for statsautoriserede revisorer udgør forberedelsestiden 40 minutter 
og eksaminationstiden 30-40 minutter. Ved den mundtlige prøve for registrerede revisorer ud-
gør forberedelsestiden 30 minutter og eksaminationstiden 20-30 minutter. 
 
Den gældende eksamensform har imidlertid været udsat for en del kritik, bl.a. fra interessenter 
i følgegruppen. Kritikken har bl.a. været rettet mod, at eksamensstoffet til den afsluttende ek-
samen er alt for bredt og i højere grad burde koncentrere sig om emner, der er relevante for 
revisionsopgaven. Revisorlovens anvendelsesområde er med de seneste revisorlove blevet ind-
skrænket og har tilnærmet sig 8. direktivs område. 
 

 34



Samtidig er det blevet anført, at beståelsesprocenterne ved den afsluttende eksamen er for lave, 
og at dette bl.a. hænger sammen med, at der eksamineres for bredt i stedet for dybere ned i de 
fagligt relevante områder. Fra interessenterne i følgegruppen er der da også en generel efter-
spørgsel efter en ændring af eksamensformen, så flere kan opnå godkendelse som revisorer. 
 
5.2. Revisorkommissionens overvejelser 
Revisorkommissionen har på baggrund af udmeldingerne fra interessenterne overvejet, om den 
afsluttende eksamen evt. skal ændres, så den imødekommer den rejste kritik.  
 
5.2.1. Skriftlig og mundtlig eksamen 
Indledningsvis har Revisorkommissionen overvejet, om der er grundlag for fortsat at have så-
vel en skriftlig som en mundtlig afsluttende eksamen.  
 
8. direktiv stiller alene krav om, at en kandidat for at opnå godkendelse som revisor skal have 
bestået en faglig kvalifikationseksamen på niveau med afgangseksamen fra et universitet. Den-
ne eksamen skal ”i det mindste delvis være skriftlig”. Derimod stiller direktivet intet krav om, 
at der skal aflægges en mundtlig eksamen. Heller ikke i revisorloven er der et særskilt krav om 
mundtlig eksamen. 
 
Af oplysningerne fra de EU/EØS-lande, Revisorkommissionen har indhentet oplysninger fra, 
fremgår det, at hverken Sverige eller Norge og kun i sjældne tilfælde UK afholder mundtlig 
eksamen. Heroverfor står, at man Belgien, Holland, Tyskland og Polen afholder mundtlig ek-
samen. 
 
Revisorkommissionen har spurgt nuværende CMA-studerende og nyuddannede revisorer om 
deres holdning til den mundtlige eksamen. De har bl.a. tilkendegivet, at de ikke mener, at det 
er den mundtlige eksamen eller eksamenstiden, der er skyld i de høje dumpeprocenter, men 
at det er den store bredde i pensum, der medfører, at mange kandidater har vanskeligt ved at 
bestå. 
 
Revisorkommissionen har overvejet, om formålet med revisoreksamen, som det er beskrevet 
i Revisorkommissionens vejledning om eksamen, stadig er aktuelt. 
 
Om formålet hedder det bl.a.: 
 

”Under prøverne skal kandidaterne over for Revisorkommissionen godtgøre, at deres 
praktiske duelighed har nået et sådant niveau, at det er forsvarligt at meddele dem be-
skikkelse som statsautoriserede revisorer. 
……………………………………. 
 
Formålet med revisoreksamen er at konstatere, om en kandidat i forlængelse af den teo-
retiske uddannelse har gennemgået den nødvendige erfarings- og modningsproces for en 
statsautoriseret revisor. ………………………………….” 
 

Der er i Revisorkommissionen enighed om, at den endelige eksamen skal godtgøre, om kandi-
daten har den fornødne praktiske duelighed og modenhed til at blive konfronteret med kunder-
ne og til at kunne løse deres opgaver på forsvarlig måde. Det er Revisorkommissionens opfat-
telse, at et samlet indtryk af en kandidats modenhed og evne til at identificere og vurdere rele-
vante oplysninger og hensyn, og dermed kandidatens judgement, først endeligt kan vurderes 
ved en mundtlig eksamination, hvor kandidatens evne til at klare en uventet eller vanskelig 
situation indenfor snævre tidsmæssige rammer kan blive afprøvet. Hertil kommer, at den 
mundtlige eksamination kan afdække, om kandidaten besidder de nødvendige praktiske fær-
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digheder og er i stand til at anvende sine teoretiske kundskaber i en konkret, praktisk sammen-
hæng. Revisorkommissionen er af den opfattelse, at en mundtlig eksamination af de nævnte 
grunde er et væsentligt og værdifuldt supplement til en skriftlig eksamen. Formålet med revi-
soreksamen, som beskrevet ovenfor, er således uændret.    
 
Revisorkommissionen har ikke i oplysningerne fra de andre EU/EØS-lande eller i brugerunder-
søgelsen blandt de nuværende CMA-studerende og nyuddannede revisorer fundet afgørende 
argumenter for at afskaffe den mundtlige eksamen. Heller ikke interessenterne i følgegruppen 
har udtrykt ønske om, at den mundtlige eksamen afskaffes. 
 
Revisorkommissionen anbefaler herefter, at der fortsat afholdes såvel skriftlig som mundtlig 
eksamen, og at den mundtlige eksamen afholdes efter, at den skriftlige er bestået, så kandida-
tens duelighed og modenhed efterprøves. 
 
5.2.2. Form og indhold af den skriftlige eksamen 
Den skriftlige eksamen afholdes i dag for statsautoriserede revisorer over to dage (2x8 timer), 
og for registrerede revisorer på en dag (8 timer). Pensum er meget bredt og omfatter i princip-
pet alt, hvad der er lært og gennemgået igennem hele studieforløbet. Opgaverne er dog udfor-
met, så der ikke er tale om en teoretisk prøve – teorien forudsættes indlært ved kandidatuddan-
nelsen (CMA-uddannelsen) – men som en praktisk prøve. 
 
En af de væsentligste indvendinger imod den gældende ordning – og en af grundene til de lave 
beståelsesprocenter – ved skriftlig eksamen er, at pensum er for bredt. Dette er fremhævet af en 
række interessenter, ligesom det også fremgår af interessentundersøgelsen blandt de nuværende 
CMA-studerende og nyuddannede revisorer. Revisorkommissionen har derfor drøftet, hvordan 
man kan opretholde niveauet og samtidig gøre eksamensformen bedre, så flere kandidater be-
står den afsluttende eksamen, men med fastholdelse af et fagligt højt niveau. 
 
Revisorkommissionen har i forbindelse med sine drøftelser gennemgået en række skriftlige 
eksamensopgaver fra andre EU/EØS-lande. Det fremgår heraf, at medlemslandene har en for-
skellig tilgang til de skriftlige eksamener. I de fleste lande er prøverne af kortere varighed. 
F.eks. afholder Sverige 2 dage à 4½ times varighed, og Norge blot en dag à 4 timers varighed. 
Andre lande afholder skriftlig eksamen fordelt over en række dage. For en nærmere beskrivelse 
heraf henvises til Del II, afsnit 4.3.  
 
Af oplysningerne fra Holland fremgår det, at den skriftlige opgave er en afløsningsopgave, som 
udarbejdes af kandidaten selv, og som bedømmes særskilt, og som derefter ligger til grund for 
en mundtlig eksamination. Danmark har tidligere haft en ordning, hvor kandidaterne selv kun-
ne vælge, om de ønskede at udarbejde en afløsningsopgave eller gå op til den ”almindelige” 
skriftlige eksamen. Ordningen eksisterede i perioden 1973-1992. Baggrunden for ordningens 
ophør var bl.a., at en afløsningsopgave ofte var meget omfattende (gerne flere hundrede sider 
med bilag) og ressourcekrævende, at det viste sig vanskeligt at finde tilstrækkeligt med emner, 
der egnede sig til en sådan opgave, og at dette kunne få indflydelse på hvilke firmaer, kandida-
terne tog ansættelse hos. Revisorkommissionen har drøftet muligheden for at genindføre afløs-
ningsopgaver men har fundet, at argumentationen for at afskaffe ordningen stadig gør sig gæl-
dende. Revisorkommissionen finder derfor ikke grundlag for at gå videre med en sådan ord-
ning.  
 
Revisorkommissionen har i stedet overvejet muligheden for at opdele den skriftlige eksamen i 
3 eller 4 moduler, som skal bestås enkeltvis. Der vil således blive tale om et ”hækkeløb” med 
flere ”hække” undervejs og således ikke et ”højdespring” hvor al viden skal forløses på en 
gang. En sådan model vil betyde, at kandidaterne ikke skal rumme al viden på én gang men 
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kan koncentrere sig om dele af eksamensstoffet. For en sådan model taler, at den skriftlige ek-
samination vil blive mere overskuelig og give kandidaten mulighed for at indrette sit studie – 
såvel teoretisk som praktisk – efter den deleksamen, der forestår. På længere sigt må en sådan 
ordning forventes at betyde, at flere kandidater består den afsluttende revisoreksamen. Denne 
model vil samtidig imødekomme ønsker udtrykt af en række interessenter. 
 
Revisorkommissionen er dog opmærksom på, at man ved en sådan ordning skal fastholde, at 
kandidaterne i forbindelse med deres kandidatuddannelse har bevist deres teoretiske kundska-
ber. De enkelte moduler skal således udformes, så det fortsat er kandidatens duelighed og mo-
denhed, der afprøves, og ikke kun de teoretiske kundskaber, idet prøven ellers blot ville blive 
en forlængelse af den teoretiske uddannelse. 
 
Revisorkommissionen anbefaler herefter, at der indføres et system med modulbaseret skriftlig 
eksamen. 
 
5.2.3. Udformning af modulbaseret skriftlig eksamen   

5.2.3.1. Antal moduler, længde og indhold 
Revisorkommissionen har taget udgangspunkt i formålet med eksamen. Det er Revisorkom-
missionens opfattelse, at formålet med den skriftlige del fortsat skal være at teste kandidatens 
praktiske duelighed i de relevante fagområder, mens formålet med den mundtlige eksamen er 
at teste kandidatens modenhed og praktiske færdigheder, jf. afsnit 5.2.1. 
 
Revisorkommissionens anbefaling om at opdele den skriftlige eksamen i moduler er bl.a. be-
grundet i, at kandidaterne skal have mulighed for en mere målrettet forberedelse til eksamen. 
Revisorkommissionen har derfor set på indholdet af den gældende revisoreksamen, som frem-
går af eksamensbekendtgørelsens § 6 9: 
 

”Den skriftlige og mundtlige prøve skal godtgøre kandidaternes praktiske duelighed inden for 
de områder, som henhører under statsautoriserede revisorers henholdsvis registrerede reviso-
rers virkefelt, herunder opgaveaccept, opgavens planlægning og udførelse, erklæringer og be-
retninger, vurdering af regnskabssystemer og risikostyring, koncernregnskaber, regnskabsana-
lyse, kriseramte virksomheder, generationsskifte, rådgivning og assistance inden for regnskabs- 
og skattespørgsmål, finansieringsforhold, værdiansættelser, køb og salg af virksomheder, renta-
bilitetsanalyser samt undersøgelser i forbindelse med rationalisering og administrativ organisa-
tion.” 
 

Revisorkommissionen har med udgangspunkt heri søgt at tilpasse beskrivelsen af det faglige 
indhold, så det bedre ”matcher” inddelingen af eksamen i faglige moduler, uden at det samtidig 
ændrer i det materielle indhold. Revisorkommissionen finder, at dette kan ske ved en opdeling 
af stoffet i tre moduler. 
 
Den skriftlige eksamen for statsautoriserede revisorer er i dag en 2x8 timers prøve, og den 
skriftlige eksamen for registrerede revisorer er en 8 timers prøve. En opdeling af den skriftli-
ge eksamen i moduler tilsiger ikke i sig selv, at længden af de enkelte moduler skal fastsæt-
tes, så hvert modul når op på et bestemt antal timer, eller at de enkelte moduler skal være lige 
lange.  
 
På denne baggrund kan Revisorkommissionen anbefale, at den skriftlige revisoreksamen op-
deles i 3 faglige moduler, hvis længde fastlægges på grundlag af omfanget af modulets fagli-
ge indhold. Skemaet nedenfor angiver en model for, hvordan moduler, indhold og længde 
samt sammenhæng med den mundtlige eksamen vil kunne tilrettelægges. 
                                            
9 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121693 
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Skema 5.1. Den fremtidige revisoreksamen 

Modul Længde 

1. Etik og uafhængighed 
Valg som revisor, opgaveaccept, fratrædelse, rapportering om økonomiske forbry-
delser, etik, tavshedspligt, reglerne om kvalitetsstyring 

2 timer 

2. Revisionspåtegninger og andre erklæringer på regnskaber  
Opgavens planlægning og udførelse, afgivelse af erklæringer, regnskabsanalyse, 
risikostyring og interne kontroller, rentabilitetsanalyser, rådgivning og assistance i 
forbindelse med aflæggelse af årsregnskaber og koncernregnskaber.  

6 timer 

3. Andre erklæringer og skatte-/selskabs-/erhvervsret 
Kriseramte virksomheder, generationsskifte, rådgivning og assistance inden for skat-
tespørgsmål, finansieringsforhold, værdiansættelser, køb og salg af virksomheder, 
samt undersøgelser i forbindelse med rationalisering og administrativ organisation. 

4 timer 

Mundtlig eksamen 
Tværfaglig 
(Forberedelsestid: 40 min.) 

30 min. 

 

5.2.3.2. Rækkefølge samt frister og dispensationer  
De anbefalede moduler er ”fagopdelt” og derfor indbyrdes uafhængige. Revisorkommissio-
nen finder, at fastlæggelse af en bestemt rækkefølge ikke er nødvendig. Den frie rækkefølge 
medfører en fleksibilitet, der understøtter et kortere uddannelsesforløb og dermed en ned-
bringelse af gennemsnitsalderen på nyuddannede revisorer. 
 
Revisorkommissionen anbefaler derfor, at kandidaterne kan tage de skriftlige moduler i vil-
kårlig rækkefølge. Modulerne skal således bestås enkeltvis og skal være bestået, inden en 
kandidat kan indstille sig til den mundtlige eksamen. Modellen betyder, at en kandidat kan 
tilmelde sig alle modulerne samme år, men den giver også mulighed for, at kandidaten ”ud-
skyder” 1 eller 2 moduler til et efterfølgende år. 
 
Revisorkommissionen har overvejet om den såkaldte 8-års regel skal opretholdes. Reglen 
betyder, at en kandidat skal indstille sig til revisoreksamen senest 8 år efter bestået kandidat-
eksamen, og har i praksis vist sig uhensigtsmæssig. En afskaffelse af 8-års reglen kan imid-
lertid medføre, at den praktiske uddannelse tidsmæssigt kommer til at ligge langt tilbage. 
Efter de gældende regler har kandidaten mindst 2 års praktisk uddannelse inden for de sene-
ste 8 år, før kandidaten indstiller sig til eksamen. En kandidat kan således indstille sig til 
skriftlig eksamen, selvom vedkommende ikke har arbejdet i en revisionsvirksomhed i 6 år. Et 
forslag om at afskaffe 8-års reglen indebærer imidlertid, at den praktiske uddannelse kan lig-
ge så mange år forud for eksamen, at den har mistet sin relevans som følge af den udvikling, 
der har fundet sted. 
 
Revisoreksamen bør imidlertid primært være rettet mod kandidater i revisorbranchen, der vil 
anvende godkendelsen til at arbejde som godkendt revisor, hvorimod revisoreksamen ikke 
bør tage særlige hensyn til personer, der arbejder uden for revisorbranchen, og som alene går 
til eksamen for at opnå en titel. Afskaffelse af 8-års reglen bør derfor erstattes af et krav til, 
hvor gammel den praktiske uddannelse må være for at indstille sig til den skriftlige eksamen, 
så den stadig har den nødvendige aktualitet. 
 
Den gældende revisoreksamen er en 2x8 timers prøve over to dage. Efter beståelse af den 
skriftlige eksamen er der en frist på 3 år til at indstille sig til den mundtlige eksamen. Dvs. 
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der er tale om et sammenhængende forløb og én beståelse af den skriftlige eksamen. Dette 
”brydes” ved opdelingen i moduler, hvorved der skal tages stilling til, om der skal stilles 
tidsmæssige krav til beståelse af modulerne. 
 
Fastsættelse af frister for den skriftlige eksamen og mundtlige eksamen giver et mere sam-
menhængende eksamensforløb og understøtter, at kandidaten på tidspunktet for godkendelse 
som revisor besidder de nødvendige kompetencer. Fleksibiliteten understøttes ved undtagel-
ses-/dispensationsmuligheder. De faglige kompetencer understøttes ved typen af undtagel-
sesmuligheder samt i forbindelse med behandling af dispensationsanmodninger. 
 
På baggrund af det foranstående anbefaler Revisorkommissionen: 
 
 At afskaffe 8-års reglen, dvs. at der ikke skal gælde en frist for, hvornår en kandidat se-

nest skal indstille sig til den 1. skriftlige eksamen efter bestået kandidateksamen. 

 At mindst 2 års praktisk uddannelse skal ligge inden for de seneste 3 år forud for indstil-
ling til den 1. skriftlige eksamen. 

 At de skriftlige moduler skal være afsluttet inden for en 4 års periode. Hvis et bestået 
modul falder for fristen, kan kandidaten vælge enten  
1) at bestå det ”forældede” modul igen eller 
2) at dokumentere at have deltaget i efteruddannelse på de fagområder, der vedrører det 

”forældede” modul. 

 At indstilling til den mundtlige prøve sker senest 3 år efter, at det sidste modul i den 
skriftlige eksamen er bestået. Hvis fristen er overskredet, kan kandidaten anmode Revi-
sorkommissionen om dispensation. Dispensationsanmodningen skal være vedlagt doku-
mentation for, at kandidaten har deltaget i efteruddannelse på de fagområder, de beståede 
moduler indeholder.  

 

5.2.3.3. Antal eksamensforsøg og antal årlige eksaminer 
Revisorkommissionen har drøftet, hvorvidt der fortsat skal være en grænse for, hvor mange 
gange en kandidat kan indstille sig til eksamen. I dag har en kandidat tre forsøg til henholds-
vis skriftlig og mundtlig eksamen. Revisorkommissionen kan dog dispensere herfra, men der 
føres en restriktiv praksis på området. 
 
Flere faktorer kan tale for, at der ikke opstilles begrænsninger for antallet af eksamensforsøg, 
herunder bl.a. at der i flere EU/EØS-lande ikke opereres med en øvre grænse for, hvor mange 
gange en kandidat kan gå op til eksamen. Endvidere er der ikke på nuværende tidspunkt en 
grænse for, hvor mange gange en revisor kan indstille sig til egnethedsprøve. Det er imidler-
tid Revisorkommissionens opfattelse, at muligheden for ubegrænset at kunne indstille sig til 
eksamen vil kunne føre til misbrug, hvor kandidater tilmelder sig eksamen, fordi det er ”gra-
tis”, selvom de ikke er parate fagligt eller modenhedsmæssigt.  
 
Revisorkommissionen anbefaler på denne baggrund: 
  
 At en kandidat maksimalt skal kunne indstille sig til hver af de skriftlige moduler og til 

den mundtlige eksamen 3 gange. 

 At Revisorkommissionen skal kunne dispensere fra antallet af eksamensforsøg (til hvert 
modul og til mundtlig eksamen).  

 At anmodning om et 4. gangs forsøg skal behandles efter en lempeligere praksis end i 
dag. Anmodning om et 5. gangs forsøg skal kun imødekommes under ganske særlige om- 

 39



stændigheder. Der skal som altovervejende hovedregel ikke kunne gives dispensation til 
mere end 5 forsøg i alt. 

 
Revisorkommissionen har endvidere drøftet, om den skriftlige og mundtlige eksamen bør 
afholdes en eller flere gange årligt. I dag afholdes begge eksaminer én gang årligt – den 
skriftlige i august måned og den mundtlige i november/december måned. 
 
Flere interessenter har tilkendegivet, at især det forhold, at eksamen kun afholdes én gang 
årlig, er en medvirkende faktor til, at uddannelsen forlænges unødigt. Revisorkommissionen 
har heroverfor tilkendegivet, at det vil være ideelt at afholde eksamen to gange årligt.  
 
Der er imidlertid ressourcer og omkostninger forbundet med at afholde eksamen flere gange 
om året. I hvilket omfang det vil blive mere ressource- og omkostningskrævende skal bl.a. 
vurderes i lyset af, at der i dag skal udarbejdes en 2x8 timers skriftlig opgave til eksamen for 
statsautoriserede revisorer og en 1x8 timers skriftlig opgave til eksamen for registrerede revi-
sorer, dvs. i alt 3x8 timers opgaver. Derudover er det i dag et krav, at de skriftlige prøver skal 
bedømmes af 1 eksaminator og 2 censorer, og den mundtlige prøve skal bedømmes af 1 ek-
saminator og mindst 3 censorer. En nedbringelse af antallet af censorer vil medvirke til at 
reducere meromkostningen ved to årlige eksamener. Revisorkommissionen har imidlertid 
ikke forholdt sig til, hvorvidt en sådan reduktion i antallet af censorer i øvrigt er ønskelig.  
 
Herudover er der en række praktiske problemstillinger forbundet med at afholde ”fuld” ek-
samen to gange årligt. For det første vil de revisorer, der skal inddrages i eksamensudarbej-
delse og -afholdelse, typisk være meget ophængt i 1. halvår af kalenderåret. Det betyder, at 
det kan vise sig praktisk umuligt at få udarbejdet og rettet de skriftlige eksamensopgaver ved 
en eksamensafholdelse i 1. halvår. Derudover kan det være et spørgsmål, i hvilken udstræk-
ning kandidaterne overhovedet vil kunne få fri til at forberede sig til eksamen på dette tids-
punkt, hvorved det risikeres, at kun et meget lille antal kandidater tilmelder sig eksamen i 1. 
halvår. Ressourcerne til at udarbejde de skriftlige eksamensopgaver er imidlertid uafhængig 
af antallet af kandidater, der tilmelder sig eksamen. Omkostningen pr. kandidat risikerer der-
for at overstige, hvad der vil kunne forsvares rent økonomisk. 
 
Det vurderes imidlertid at være både overkommeligt og praktisk muligt at gennemføre to 
mundtlige eksamener om året som foreslået. Som udgangspunkt får eksamen i 1. halvår ka-
rakter af en reeksamination af kandidater, der er dumpet i det foregående 2. halvår. Det giver 
imidlertid disse kandidater mulighed for hurtigt at gå op til eksamen igen og på et tidspunkt, 
hvor de fortsat kan drage nytte af forberedelsen til eksamen i 2. halvår. De skal således ikke 
vente et helt år og starte forfra med forberedelserne. Eksamen i 1. halvår skal imidlertid være 
åben for alle. Det bør være muligt at tilrettelægge en procedure for tilmelding m.v. på en må-
de, hvor ressourcebehovet til afholdelse af eksamen i 1. halvår hurtigt kan fastlægges. 
 
Erfaringerne med udarbejdelse mv. af skriftlige eksamensopgaver kan efterfølgende inddra-
ges i overvejelser om og muligheden for at tilbyde skriftlig eksamen mere end 1 gang om 
året. 
 
Revisorkommissionen anbefaler herefter, at modulerne i den skriftlige eksamen tilbydes 1 
gang om året (2. halvår), og at den mundtlige eksamen tilbydes 2 gange om året i henholdsvis 
1. og 2. halvår. 
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5.2.4. Mundtlig eksamen 
Også den mundtlige eksamensform har været udsat for kritik, idet flere interessenter i følge-
gruppen har peget på, at der i dag er for stor spredning i eksamensspørgsmålene, som har været 
for uensartede og i nogle tilfælde har fokuseret på mere perifer lovgivning. 
 
Det er fortsat Revisorkommissionens opfattelse, at den mundtlige eksamen skal bibeholdes og 
være den afsluttende eksamen, der tester kandidatens duelighed og modenhed. Der er imidler-
tid enighed om, at den mundtlige eksamen trænger til en justering. Formen med 40 minutters 
forberedelsestid og 30-40 minutters eksamination har hidtil fungeret tilfredsstillende, og bru-
gerundersøgelsen blandt de nuværende CMA-studerende og nyuddannede revisorer peger hel-
ler ikke på problemer i den henseende. 
 
Derimod er der fra flere interessenters side peget på, at spørgsmålene bør gøres mere ensartede, 
og temaet for eksamen koncentreres om revisorlovens anvendelsesområde – dog uden at prø-
ven mister sin værdi til afprøvning af kandidatens duelighed og modenhed. Den mundtlige ek-
samen skal således koncentrere sig om revisors kerneområder og ikke bevæge sig ud på perife-
re områder. Revisorkommissionen finder, at den mundtlige eksamination bør gøres mindre 
”bred” men til gengæld mere ”dyb”. 
 
Revisorkommissionen har i den forbindelse overvejet muligheden for at lade Eksamenskom-
missionen godkende de mundtlige eksamensspørgsmål for at sikre, at spørgsmålene har et mere 
ensartet niveau. Det er imidlertid Revisorkommissionens opfattelse, at en sådan ordning vil 
være for ressourcekrævende. Revisorkommissionens medlemmer er dog enige om, at der er 
behov for at sikre en større ensartethed i opgaverne, og kommissionen er derfor indstillet på at 
udarbejde en vejledning for eksaminatorer og i den opstille kriterier for bl.a. opbygning og ind-
hold af en mundtlig eksamensopgave. 
 
Revisorkommissionen anbefaler på baggrund af ovenstående, at den mundtlige eksamen bibe-
holdes som den afsluttende eksamen, samt at der udarbejdes en vejledning for eksaminatorer 
om udformningen af mundtlige eksamensspørgsmål. 
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Del II. Gældende regler mv. 

1. Indledende bemærkninger 

Revisoreksamen/kvalifikationseksamen er den afsluttende eksamen, der giver adgang til god-
kendelse som henholdsvis statsautoriseret revisor og registreret revisor. Denne eksamen aflæg-
ges for Revisorkommissionen, der afholder eksamen for statsautoriserede og registrerede revi-
sorer. 
 
Uddannelsen til statsautoriseret henholdsvis registreret revisor adskiller sig både for så vidt 
angår den teoretiske uddannelse og den afsluttende eksamen (revisoreksamen og kvalifikati-
onseksamen). Kravene til den praktiske uddannelse er derimod stort set de samme. Det samle-
de uddannelsesforløb er dog for begge grupper bygget op over samme læst og er i overens-
stemmelse med kravene i 8. direktiv. 
 
Rammerne for det teoretiske uddannelsesforløb fastsættes af Videnskabsministeriet, der i vidt 
omfang har delegeret den nærmere fastlæggelse af uddannelsens indhold/fag til de respektive 
uddannelsesinstitutioner. 
 
Kravene for at indstille sig til revisoreksamen/kvalifikationseksamen fremgår af revisorloven 
og fastsættes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Eksamen afholdes af Revisorkommissionen. 
 
Uddannelsen til statsautoriseret revisor 
Godkendelse som statsautoriseret revisor forudsætter,  
1. at revisorkandidateksamen (cand.merc.aud.) er bestået, 
2. at vedkommende har indstillet sig til den skriftlige prøve til revisoreksamen senest 8 år 

efter bestået cand.merc.aud, 
3. at vedkommende i mindst 3 år har deltaget i udførelse af opgaver, der navnlig vedrører re-

vision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer under 
tilsyn af en statsautoriseret revisor, og således at mindst 2 år er foregået efter, at 
cand.merc.aud. er bestået, 

4. at revisoreksamen er bestået. 
  
Der er i dag to forskellige veje til at blive statsautoriseret revisor, der kan kaldes henholdsvis 
den teoretiske og den praktiske vej. Forskellen på dem ligger i vejen op til CMA-studiet, heref-
ter er forløbet det samme.  
 
Den teoretiske vej 
Den teoretiske vej starter efter studentereksamen/handelsgymnasiet med en HA-bachelor, her-
efter en CMA på fuld eller deltid. Derefter arbejder den studerende i en revisionsvirksomhed i 
minimum tre år (to år hvis vedkommende har haft arbejde under uddannelsen) sideløbende 
med et frivilligt undervisningsforløb på SR-akademiet, der klargør kandidaten til den endelige 
SR-eksamen. SR-akademiet er ikke et krav, men en udbredt metode. 
  
Den praktiske vej 
Den praktiske vej starter efter studentereksamen/handelsgymnasiet med ansættelse i et revisi-
onsfirma enten som revisorelev/trainee sideløbende med en revisorelevuddannelse (2 år) eller 
et uddannelsesforløb i firmaet. De små og mellemstore virksomheder ansætter oftest revisor-
elever og lader dem tage elevuddannelsen, hvorimod de større firmaer oftest ansætter trainees 
og lader dem gennemgå virksomhedens eget uddannelsesforløb. Herefter tager kandidaten en 
HD på fire år. En analyse foretaget af FSR Kompetence i februar 2010 viser dog, at mere end 
80 % af Revisoreleverne påbegynder HD parallelt med revisorelevuddannelsen. Efter HD er 
forløbet identisk med den teoretiske vej efter HA.  
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Figur 1.1. Vejen til statsautoriseret revisor 
 

 
 
Kilde: FSR’s Hvidbog om den fremtidige revisoruddannelse, sept. 2010 (FSR’s hvidbog) 
 
Uddannelsen til registreret revisor 
Godkendelse som registreret revisor forudsætter, 
1. at revisorkandidateksamen (cand.merc.aud. – grundforløbet) er bestået, 
2. at vedkommende har indstillet sig til kvalifikationseksamen senest 8 år efter, at uddannel-

sen under 1) er gennemført, 
3. at vedkommende i mindst 3 år har deltaget i udførelse af opgaver, der navnlig vedrører re-

vision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer under 
tilsyn af en godkendt revisor, og således at mindst 2 år er foregået efter, at en af uddannel-
ser under 1) er gennemført, 

4. at kvalifikationseksamen er bestået. 
  
Nedenfor angives en skematisk oversigt over uddannelsesveje til registreret revisor. Skemaet er 
hentet fra Foreningen Registrerede Revisorers (FRR) hjemmeside10. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10 Det bemærkes, at det endnu er usikkert, om finansbachelor-linien giver adgang til CMA-uddannelsen. 
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Kilde: FRR’s hjemmeside 
 

2. Den teoretiske uddannelse 

2.1. De gældende regler 
Revisorkommissionen har i forbindelse med sit arbejde bl.a. set på den teoretiske del af revi-
soruddannelsen og har indledningsvist foretaget en kortlægning af de relevante teoretiske 
aspekter af revisoruddannelsen, herunder både uddannelsen ved de danske uddannelsesinstitu-
tioner som de udenlandske.  
 
2.1.2. Indholdet i 8. direktiv  
Det nye 8. direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber inde-
holder i artiklerne 6-12 rammerne for de krav, der i EU som minimum skal stilles til personer, 
der skal godkendes til at udføre lovpligtig revision i medlemslandene.  
 
EU-direktiver skal implementeres af de enkelte medlemslande ved udarbejdelse af relevant 
lovgivning, der gennemfører direktivets indhold. Det nye 8. direktiv er et såkaldt minimumsdi-
rektiv, og medlemslandene kan derfor vælge at indføre regler, der går videre end direktivet. I 
Danmark er det nye 8. direktiv implementeret ved lov nr. 468 af 17. juni 2010 om godkendte 
revisorer og revisionsvirksomheder. Danmark har ved revisorloven implementeret direktivet 
fuldt ud og har på enkelte områder – herunder for så vidt angår den teoretiske uddannelse – 
indført regler, der går videre end direktivet. Se herom under pkt. 3. 
 
Det er især direktivets art. 6, der er af interesse for den danske revisoruddannelse for så vidt 
angår den teoretiske uddannelse. Art. 6 har følgende ordlyd:  
 

”Med forbehold af artikel 11 [kvalifikationer som følge af langvarig praktisk er-
faring] kan en fysisk person godkendes til at udføre lovpligtig revision efter at 
have nået et niveau, der giver adgang til en universitetsuddannelse, eller et til-
svarende niveau og derefter gennemgået et teoretisk undervisningsprogram og 
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fuldført en praktisk uddannelse samt bestået en af den pågældende medlemsstat 
afholdt eller anerkendt faglig kvalifikationseksamen på niveau med afgangsek-
samen fra et universitet eller et tilsvarende niveau.”   

 
Direktivet stiller således krav om følgende kvalifikationer, for at personer kan godkendes 
som revisor: 
 
 Niveau der giver adgang til en universitetsuddannelse eller lign. 
 Teoretisk uddannelse 
 Praktisk uddannelse, jf. nærmere afsnit 3. 
 Eksamen, jf. nærmere afsnit 4. 

 
Direktivet foreskriver, at en person, der ønsker at blive godkendt som revisor i henhold til di-
rektivet, skal gennemføre en teoretisk uddannelse. Det fremgår ikke nærmere af direktivet, 
hvad der skal være indeholdt i denne teoretiske uddannelse, hvorfor det er op til medlemslan-
dene i forbindelse med implementeringen at regulere, hvilke krav, der præcist skal være gæl-
dende for så vidt angår den teoretiske uddannelse. Direktivet stiller imidlertid en række speci-
fikke krav til, hvad den endelige kvalifikationseksamen skal indeholde, jf. art. 8, hvorved di-
rektivet således indirekte foreskriver de faglige krav til indholdet af den teoretiske uddannelse. 
 
2.1.3. Dansk lovgivning mv. 
2.1.3.1. Introduktion 
Som nævnt ovenfor, er det en forudsætning – i henhold til det nye 8. direktiv – for at kunne gå 
op til den endelige eksamen – kvalifikationseksamen – at den pågældende har gennemført både 
en teoretisk og en praktisk uddannelse. I Danmark betyder det for så vidt angår den teoretiske 
uddannelse, at personer, der ønsker at blive godkendt som statsautoriseret revisor, skal have 
gennemført cand. merc. aud.-uddannelsen (herefter ”CMA”). 
 
For så vidt angår godkendelse som registreret revisor stilles der ikke krav om en fuld CMA, 
idet der her alene kræves grundforløbet på CMA-uddannelsen (1. og 2. semester) samt en af-
sluttende og mindre omfattende opgave. 
 
2.1.3.2. Kortlægningsprocedure 
Med henblik på at kunne vurdere, hvilke eventuelle forbedringer, der kan foretages i den nuvæ-
rende revisoruddannelse, er det væsentligt at foretage en nærmere undersøgelse af den teoreti-
ske uddannelse, herunder regelsættet og de nærmere elementer i uddannelsesforløbet.  
 
Revisorkommissionen besluttede derfor at indhente relevant materiale om CMA-uddannelsen 
fra de fire uddannelsesinstitutioner, der på nuværende tidspunkt udbyder CMA-uddannelsen.  
 
Revisorkommissionen afholdte den 1. september 2010 et seminar i forbindelse med påbegyn-
delse af projektet. I seminaret deltog bl.a. repræsentanter fra de fire uddannelsesinstitutioner, 
repræsentanter for de studerende, relevante erhvervsorganisationer samt revisorforeningerne. 
Under seminaret fremkom en del væsentlige oplysninger, idet en række oplægsholdere bl.a. 
gjorde rede for de udfordringer, revisorbranchen står over for på nuværende tidspunkt ligesom 
der fremkom forslag til forbedringer af den nuværende revisoruddannelse som følge af de 
nævnte udfordringer. Revisorkommissionen har efterfølgende modtaget yderligere relevant 
materiale fra en række af deltagerne. Dette materiale er indgået i Revisorkommissionens arbej-
de.  
 
Revisorkommissionen har desuden udarbejdet et spørgeskema til brug for indhentning af rele-
vante oplysninger fra udlandet, herunder navnlig lande, som Danmark normalt sammenligner 
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sig med. Spørgeskemaet fremgår af bilag 2. Spørgeskemaet indeholder bl.a. spørgsmål om de 
pågældende landes teoretiske uddannelse og er udsendt til relevante organer og kollegaer i Sve-
rige, Norge, Holland, Belgien, Tyskland, England, Frankrig og Polen.  
 
2.1.3.3. Danske regler om den teoretiske uddannelse 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Videnskabsministeriet) er ansvarlig for 
universiteterne og udvikler de nærmere rammer for de uddannelser, der udbydes på de danske 
uddannelsesinstitutioner. Danmark deltager – gennem Videnskabsministeriet – i det internatio-
nale samarbejde, Bologna-processen, der blev påbegyndt i 1999. Arbejdet indebærer bl.a. en 
målsætning om at styrke det fælleseuropæiske område for en højere uddannelse. Dette skal 
bl.a. realiseres gennem øget gennemsigtighed i uddannelsessystemerne, gensidig anerkendelse 
af uddannelseskvalifikationer og kvalitetssikring af uddannelser. Bologna-deklarationen med-
fører således, at de deltagende medlemslande proaktivt skal arbejde mod opnåelsen af 10 ho-
vedmålsætninger11, herunder udvikling af et gradssystem indeholdende to niveauer, samarbej-
de om udvikling af kvalitetssikring, m.v. Videnskabsministeriet har som konsekvens heraf ud-
stedt en uddannelsesbekendtgørelse12, som regulerer bachelor- og kandidatuddannelserne, her-
under formål, adgangskrav, m.v., og som er i overensstemmelse med visionerne for Bologna-
deklarationen.   
 
Som følge af Bologna-samarbejdet er uddannelsesinstitutionerne i Danmark forpligtet til i de-
res virke at tage udgangspunkt i en opdeling af uddannelserne i en bachelor- og kandidatud-
dannelse.  
 
Formålet med en bacheloruddannelse er ifølge bekendtgørelsen: 
‐ At indføre den studerende i et eller flere fagområders videnskabelige discipliner, herunder 

fagområdets/fagområdernes teori og metode, sådan at den studerende opnår en bred faglig 
viden og kunnen, 

‐ at give den studerende den faglige viden og de teoretiske og metodiske kvalifikationer og 
kompetencer, således at den studerende bliver i stand til selvstændigt at identificere, formu-
lere og løse komplekse problemstillinger inden for fagområdets/fagområdernes relevante be-
standdele, og  

‐ at give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere sig til op-
tagelse på en kandidatuddannelse.  

 
Formålet med en kandidatuddannelse er ifølge bekendtgørelsen:  
‐ at udbygge den studerendes faglige viden og kunnen og øge de teoretiske og metodiske kva-

lifikationer og kompetencer samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet, 
‐ at give den studerende en faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående elementer i 

fagområdets/fagområdernes discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbej-
de og metode, der videreudvikler den studerendes kompetence til at bestride mere specialise-
rede erhvervsfunktioner samt til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde, og  

‐ at kvalificere den studerende til videreuddannelse, herunder til ph.d.-uddannelse, jf. be-
kendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen). 

 
Bologna-processen har som nævnt en målsætning om at kvalitetssikre uddannelser. Akkredite-
ring er en metode til ekstern kvalitetssikring af uddannelser. Alle uddannelser, der udbydes på 
de danske uddannelsesinstitutioner, skal godkendes ved en såkaldt akkrediteringsproces. Det er 
Akkrediteringsrådet, der efter ansøgning om godkendelse, foretager en vurdering af uddannel-

                                            
11 http://www.iu.dk/politiske-rammer/bologna-processen/bologna-processen-internationalt  
12 Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannel-
sesbekendtgørelsen) - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132698 
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sen og evt. godkender uddannelsen13 for en given periode.  Akkrediteringsprocessen indehol-
der en vurdering af, om en uddannelses kvalitet og relevans er i overensstemmelse med fem 
centrale kriter 14ier : 

                                           

 
1. Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet 
2. Forskningsbaseret uddannelse 
3. Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte 
4. Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse 
5. Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen 
 
Akkreditering sker i medfør af akkrediteringsbekendtgørelsen15 og ACE Denmarks vejledning 
om ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser.  
 
De fire uddannelsesinstitutioner, der udbyder CMA-uddannelsen, har i september 2009 fået 
akkrediteret CMA-uddannelsen positivt, se dog nedenfor under pkt. 2.1.3.3.1 for så vidt angår 
Aalborg Universitet. Godkendelsen gælder for en 6-årig periode.  

 

2.1.3.3.1. CMA-uddannelsen 
Uddannelse som godkendt revisor i Danmark forudsætter efter direktivet som nævnt en teore-
tisk uddannelse, som i Danmark består af en bachelor- og kandidatuddannelse.  
 
På nuværende tidspunkt er CMA-uddannelsen den eneste uddannelse, der giver adgang til revi-
soreksamen/kvalifikationseksamen. CMA-uddannelsen kan i Danmark gennemføres på fire 
forskellige uddannelsesinstitutioner: Copenhagen Business School (CBS), Aarhus Universitet – 
Handelshøjskolen (ASB), Aalborg Universitet (AAU) og Syddansk Universitet (SDU).  
 
Som nævnt ovenfor har alle 4 uddannelsesinstitutioner fået akkrediteret deres CMA-
uddannelser positivt i september 2009. AAU har dog fået en betinget positiv akkreditering, 
hvilket medfører, at der skal udarbejdes en genakkrediteringsrapport, før en fuld akkreditering 
kan opnås. 
 
I henhold til direktivets art. 6 er det et grundlæggende krav for godkendelse til at udføre lov-
pligtig revision, at personen har nået et niveau, der giver adgang til en universitetsuddannelse. I 
Danmark er dette krav opfyldt ved at der stilles de nedenfor nævnte adgangskrav til CMA stu-
diet. 
 

2.1.3.3.2. Adgangskrav til CMA-uddannelsen 
Af nedenstående oversigt fremgår de uddannelser, der giver adgang til CMA-uddannelsen på 
de fire uddannelsesinstitutioner i Danmark:  

 
13 I henhold til lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkre-
diteringsloven) 
14 http://acedenmark.dk/index.php?id=128  
15 Bekendtgørelse nr. 1030 af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om 
sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen)  
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CBS ASB AAU SDU 

HA almen 
Bsc in International Business 
Bsc in Business Adm and Ser-
vice Management 
Bsc in Business Administration 
HA jur.  
HA it. 
HA mat. 
HA fil. 
HA kom. 
HA psyk. 
Bsc in International Business 
and Politics 
 

HA almen 
Bsc (B) erhvervs-
økonomiske bache-
loruddannelser efter 
konkret vurdering 

HA-uddannelsen 
 

HA-uddannelsen 
(min. 75 ECTS i 
erhvervsøkonomiske 
fag) 

HD 2 i regnskabsvæsen  
 
HD 2 i regnskab og økonomisty-
ring 

HD i regnskab og 
økonomistyring  
 
HD i finansiering 
 
Krav om supple-
ringsfag i erhvervs-
økonomiske emner 

HD i regnskab og 
økonomistyring 
 
HD i Finansiering 
 
Krav om 2 suppl. 
prøver i erhvervsø-
ko. emner (finansie-
ring og strategisk 
organsisationsfo-
randring og ledelse) 

HD i regnskab og 
økonomistyring 
 
HD i finansiering 
 
Krav om supple-
ringsfag (20 ECTS) 

Cand.oecon. Cand.oecon. Cand.oecon.  

Cand. polit. Cand.polit. Cand.polit.  

 
HA 
HA-uddannelsen har overordnet set fokus på virksomheders drift og udvikling, hvor den stude-
rende løbende får et indblik i erhvervs- og samfundsøkonomiske problemstillinger. Der tages 
udgangspunkt i virksomhedens økonomi, herunder regnskabsanalyse, investering og finansie-
ring, men uddannelsen omfatter ligeledes teorier om menneskelig adfærd både i organisationer 
og samfund. HA-uddannelsen er opbygget med udgangspunkt i fire kernefag, der omhandler de 
centrale funktioner i virksomheders drift og udvikling: finansiering, regnskab, afsætning og 
organisation. Herudover er der endvidere fokus på mikro- og makroøkonomi.  
 
HA-studiet er som udgangspunkt dansksproget, men der tages også udgangspunkt i et interna-
tionalt pensum på engelsk. Endvidere er der mulighed for at vælge engelsksprogede valgfag 
med internationale problemstillinger. Endelig er der mulighed for udvekslingsophold på busi-
ness schools og universiteter i udlandet.  
 
HD16 
Også kandidater med en HD i regnskab eller finansiering har direkte adgang til CMA-
uddannelsen.  
 

                                            
16 Se f.eks. CBS’s hjemmeside om HD-uddannelsen: http://www.cbs.dk/content/view/full/135790  
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HD-uddannelsen består af to selvstændige forløb – 1. og 2. del. Hver modul tager 2 år på del-
tid. Uddannelsen retter sig mod erhvervsaktive personer, der ønsker at supplere deres praktiske 
kompetencer med et teoretisk forløb.  
 
1. del er en erhvervsøkonomisk grunduddannelse. Den indeholder obligatoriske fag som er-
hvervs- og samfundsøkonomi, erhvervsret, dataanalyse, erhvervsøkonomisk metode og en 
række valgfag. Modulet afsluttes med et projekt og er adgangsgivende til HD 2. del.  
 
HD 2. del i Finansiering er en målrettet specialistuddannelse rettet mod finansiel planlægning 
og beslutningstagen under risiko i virksomheder, hvilket har betydning ved vurdering af virk-
somhedernes værdi og ved deres drift og kapitalfremskaffelse. De finansielle fordringer indta-
ger en central position i uddannelsen, idet den f.eks. indeholder fag som obligationsanalyse, 
portefølje og derivater.  
 
HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring er også en målrettet specialistuddannelse. Udgangs-
punktet for uddannelsen er økonomistyring og eksternt regnskab, hvor den studerende lærer at 
beherske de økonomiske styringsværktøjer og lærer at bruge økonomistyring som beslutnings- 
og koordinationsværktøj i forbindelse med en virksomheds valg af aktiviteter ud fra økonomi-
ske kriterier. 
 
HD 2. del er en uddannelse på bachelorniveau og er adgangsgivende til masteruddannelser 
samt CMA-uddannelsen. Studerende med en HD-baggrund skal imidlertid, i medfør af uddan-
nelsesbekendtgørelsen, gennemføre en række suppleringsfag (svarende til 20 ECTS), da HD-
uddannelsen er en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse. 
 
Cand. oecon.17 
Også personer med en cand. oecon kan få direkte adgang til CMA-uddannelsen. Cand. oecon. 
er en traditionel universitetsuddannelse i økonomi, hvor der er fokus på økonomisk teori og 
metode.  
 
Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan samfundets økonomiske aktiviteter fungerer og 
påvirker hinanden, herunder hvordan de på hver sin måde skaber et grundlag for vores hverdag, 
og bidrager til en omfattende viden om økonomisk teori og politik samt indsigt i samfundsud-
viklingen i almindelighed.  
 
Cand. polit.18 
Personer med en cand. polit. kan ligeledes få direkte adgang til CMA-uddannelsen. Der er her 
tale om en kandidatgrad i økonomi. På studiet udvikler det faglige udbud sig til at matche den 
videnskabelige udvikling. Den studerende får mulighed for at stifte bekendtskab med mange 
forskellige samfundsvidenskabelige emner, nye grene af økonomisk teori som eksperimentel 
økonomi og med specialiserede anvendelser af økonomisk teori for eksempel indenfor miljø-
økonomi og finansiel økonometri. Uddannelsen giver i høj grad mulighed for frit at vælge en 
specialisering, idet der adgang til at vælge mellem en lang række valgfag, herunder at tage et 
eller to semestre af uddannelsen i udlandet.   
 

2.1.3.3.3. Indholdet af CMA-uddannelsen 
Direktivet anfører, som nævnt ovenfor, alene, at en person, der ønsker at blive godkendt som 
revisor, skal gennemføre en teoretisk uddannelse og anfører således ikke noget nærmere om 

                                            
17 Se f.eks. Aalborg Universitets beskrivelse: http://www.samfundsoekonomi.dk/Til+kommende+studerende  
18 Se f.eks. Københavns Universitets hjemmeside om cand. polit.-uddannelsen: 
http://studier.ku.dk/kandidatuddannelser/oekonomi/  
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selve indholdet heraf. Det er således overladt til de enkelte medlemslande at sammensætte den 
teoretiske uddannelse. Videnskabsministeriet har, som nævnt, udstedt en uddannelsesbekendt-
gørelse, der sætter de overordnede rammer for uddannelser på de danske uddannelsesinstitutio-
ner. Det er således overladt til de enkelte uddannelsesinstitutioner at sammensætte det nærmere 
indhold af den teoretiske uddannelse.  
 
Nedenfor følger en redegørelse for indholdet af CMA-uddannelsen på de fire uddannelsesinsti-
tutioner i Danmark. 
 
CMA-uddannelsen er principielt et fuldtidsstudie. Der er givet mulighed for at uddannelsesin-
stitutionerne udbyder CMA-uddannelsen som deltidsstudie. AAU foreslår f.eks. en model til, 
hvordan studerende på eget ansvar kan tilrettelægge CMA-uddannelsen over 3 år, selvom insti-
tutionen kun udbyder CMA-uddannelsen som et 2-årigt fuldtidsstudie19. CBS giver endvidere 
mulighed for at tage CMA-uddannelsen på mere end de to år, uddannelsen er normeret til.  
 
Copenhagen Business School (CBS) 
I akkrediteringsrapporten for CBS er der anført følgende kvalifikationsprofil for CMA-
uddannelsen: 
 
Revisorkandidatuddannelsen (cand.merc.aud.) er en forskningsbaseret, videregående teoretisk 
overbygningsuddannelse på kandidatniveau. Uddannelsen kvalificerer til udøvelse af revision 
samt controlling af private og offentlige virksomheder og institutioner og udgør den teoretiske 
del af uddannelsen til statsautoriseret revisor. Uddannelsen kvalificerer endvidere til udøvelse 
af skatteretlig rådgivning og til ansættelse hos skattemyndighederne.  
 
”Uddannelsen skal bibringe de studerende et grundlæggende kendskab til revisorhvervet og 
dets funktioner i almindelighed og revision i særdeleshed, således at det teoretiske grundlag 
for løsningen af revisors arbejdsopgaver beherskes. Denne kompetence opnås ved, at den stu-
derende gennem uddannelsen bibringes såvel helhedsopfattelse som specialviden, således at 
kandidaten ved løsning af problemer kan udnytte dels det dybtgående kendskab til fagområdet 
og dels selvstændigt tilegne sig, producere og anvende ny viden samt i samarbejde med andre 
at kunne behandle og løse tværgående problemstillinger.  

 
Som vidensgrundlag for at opfylde uddannelsens formål skal kandidaten have tilegnet sig de-
taljeret viden om revision, intern kontrol, regnskab, skatteret og erhvervsjura inden for ud-
valgte emneområder. Derudover er der en række valgfag, der giver mulighed for fordybelse i 
specialområder, der relaterer sig til revisors virke. Hermed får kandidaten kombineret med 
skrivning af kandidatafhandling mulighed for at designe sin individuelle kompetenceprofil 
inden for f.eks. revision af informationsteknologi, risikovurderinger, corporate governance, 
og/eller forskellige erhvervs- og skatteretlige discipliner m.v. Uddannelsen skal opøve kandi-
datens evne til anlæggelse af helhedssynspunkter på virksomhedens eller organisationens 
komplekse forhold og styringsmæssige problemer af økonomisk og juridisk art og til selvstæn-
digt valg af arbejdsmetoder. 

 
Kandidaten skal besidde følgende kompetencer: 

‐ metodiske og analytiske kompetencer som forudsætning for at beskrive og løse problemer af 
revisionsmæssig, økonomisk og juridisk (herunder skatteretlig) art, der opstår i virksomhe-
den eller organisationen. 

‐ Metodiske kompetencer til selvstændigt gennemførelse af kritiske analyser og vurderinger. 

                                            
19 Studieordning for cand.merc.aud.-studiet på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, for studiestart 2010. 

 50



‐ Evnen til at kunne forene revisionsmæssige, økonomiske og juridiske vurderinger i tværfag-
lige arbejdsgrupper og netværk, samt 

‐ Personlige kompetencer som selvstændighed og fleksibilitet. 
 

Cand. merc. aud.-studiet er et dynamisk studie, der nødvendigvis løbende må tilpasses både 
den nationale og internationale udvikling m.h.t. revisors ydelser.  

 
Studienævnet har en kontinuerlig dialog med revisorprofessionen m.h.t. studiets indhold og 
struktur.” 

 
CMA-uddannelsen er på CBS fordelt på 4 semestre: 
 

1. semester Ledelsesinformationssystemer 7,5 ECTS 

 Erhvervsret 14 ECTS 

 Revision 1 sammen med Revision 2 i 
alt 16,5 ECTS 

 

2. semester Ekstern rapportering 8,5 ECTS 

 Skatteret og arbejdsret 13,5 ECTS 

 Revision 2 sammen med Revision 2 i 
alt 16,5 ECTS 

3. semester Valgfag 30 ECTS 

4. semester Kandidatafhandling 30 ECTS 

 
Aarhus Universitet – Handelshøjskolen (ASB) 
CMA-uddannelsen på ASB har gennemgået en revision siden udarbejdelsen af akkrediterings-
rapporten, hvorfor nedenstående oplysninger fremgår af akkrediteringsrapporten – og i tilfælde 
af ændringer – af studieordningen (studiestart 2010) for CMA-uddannelsen på ASB. Kompe-
tenceprofilen er fortsat den samme som i akkrediteringsrapporten: 
 
CMA-uddannelsen på ASB består af følgende elementer: 
 
Obligatoriske fag (70 ECTS) 
 
Regnskab (10 ECTS) 
Faget sigter mod dels det eksterne regnskabs teorigrundlag og dels den praktiske regnskabsaf-
læggelse. Målsætningen er, at de studerende skal opnå viden om teorielementer bag årsregn-
skabet, både vedrørende grundlæggende strukturer og vedrørende udvalgte problemer, samt 
kendskab til de gældende bestemmelser om årsregnskabets aflæggelse i love og dan-
ske/internationale regnskabsvejledninger og -standarder. 
 
Videregående Regnskab (5 ECTS) 
Formålet med faget er at give et indgående kendskab til regnskabsreguleringen for finansielle 
instrumenter, aktiebaseret vederlæggelse og koncernregnskaber. Specifikt skal de studerende 
opnå en indgående forståelse for reglerne i de internationale standarder om indregning og 
måling af finansielle instrumenter, den internationale standard om aktiebaseret vederlæggelse 
samt indgående forståelse for formålet med koncernregnskabet og i den tankegang og frem-
gangsmåde, som anvendes ved konsolidering. Desuden skal den studerende have et indblik i 
andre regnskabsmæssige problemstillinger med tilknytning til moder-/dattervirksomheder – for 
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eksempel omregning af udenlandske selskabers regnskaber fra fremmed valuta samt equityme-
toden. Faget sigter mod dels det eksterne regnskabs teorigrundlag og dels den praktiske regn-
skabsaflæggelse. 
 
Skatteret (15 ECTS) 
Faget har som målsætning at give de studerende et grundlæggende kendskab til det indkomst-
skatteretlige system i Danmark. Faget fokuserer dels på anvendelsen af almindelige retskilder, 
f.eks. love og retspraksis i skatteretlig sammenhæng, dels på anvendelsen af den særlige argu-
mentation, der skal finde anvendelse, når løsninger baseres på ”almindelige skatteretlige 
grundprincipper”. 
 
Accounting Information System (5 ECTS)  
Efter at have fulgt faget skal de studerende kunne 

‐ forstå både generelle og specifikke problemer, som måtte opstå, når økonomistyring integre-
res i og understøttes af informationssystemer, dvs. økonomisystemer/Accounting Information 
Systems. Fokus er også på afhængigheds- og væsentlighedsovervejelser indenfor regnskabs-
systemer og IT-anvendelse.  

‐ Identificere de væsentligste kontrolstrukturer ved AIS og forstå principperne bag disse struk-
turer 

‐ Anvende de teoretiske modeller såvel som de praktiske værktøjer, der præsenteres i forelæs-
ningerne via cases, der beskriver udvikling, implementering og brug af AIS i specifikke virk-
somheder og de forskellige udfordringer, der knytter sig hertil 

‐ Kommunikere mulige anvendelsesmuligheder for disse modeller og værktøjer til et bredere 
publikum 

 
Selskabsret (5 ECTS) 
Fagets målsætning er at give de studerende et dybdegående kendskab til og forståelse for 
dansk aktie- og anpartsselskabsret. Det vil sige, at de studerende skal opnå kendskab til de 
primære selskabsretlige regler og grundbegreber med henblik på en forståelse af virksomhe-
dernes retlige organisation og funktionsmåde. De studerende skal således ikke blot opnå kend-
skab til reglerne, men tillige opnå forståelse for de bagvedliggende hensyn. Primært den be-
skyttelse af aktionærer, kreditorer og medarbejdere, der er en integreret del af selskabsretten. 
Det er hensigten med faget at gøre de studerende i stand til at identificere og løse centrale 
problemer i aktie- og anpartsselskabsretten.  
 
Finansieringsret (5 ECTS) 
Gennem faget skal den studerende opnå kompetence til at identificere og løse konkrete finan-
sieringsretlige problemstillinger. Den studerende skal kunne finde og prioritere mellem de re-
levante retskilder og retlige principper på området og på dette grundlag kunne anvende de 
finansieringsretlige regler både til at tage stilling til et konkret og aktuelt problem og til at 
vælge mellem forskellige finansieringsretlige alternativer. 
 
Insolvensret (5 ECTS) 
Målsætningen med faget er at give de studerende et grundigt kendskab til de centrale insol-
vensretlige problemer og til den insolvensretlige regulering. De studerende skal herved opnå 
kompetence til at identificere de relevante insolvensretlige problemstillinger; at finde og prio-
ritere de retskilder, der skal tages i betragtning ved løsning af insolvensretlige problemer; at 
argumentere overbevisende for den juridiske løsning af et insolvensretligt problem og i den 
forbindelse navigere sikkert mellem de relevante retskilder og insolvensretlige principper og 
formulere forslag til forebyggelse eller afhjælpning af insolvensretlige konflikter. 
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Revision I, II og III (tilsammen 20 ECTS)  
Faget sigter mod revisionens teorigrundlag, den praktiske revision samt reguleringskrav til 
erklæringsopgaver. De studerende får et overblik over og dybtgående kendskab til fagområdets 
teoretiske grundlag og dets grundbegreber, principper og metoder. Endvidere får de studeren-
de kendskab til revisionens analytiske og logiske grundlag. Herunder behandles praktiske pro-
blemstillinger forbundet med at indsamle og vurdere revisionsbeviser knyttet til virksomheder-
nes regnskabssystemer, interne kontroller og grundlæggende registreringer for at evaluere 
pålideligheden af regnskabsinformation. Altså et fag, hvor der er en vekselvirkning mellem 
teori og evne til på basis af teori at foretage praktiske vurderinger af beviser, kontroller og 
registreringer. Desuden opnås et dybtgående kendskab til revisors rolle og ansvar samt det 
retlige grundlag for revisors arbejde. 
 
Valgfag (20 ECTS) 
 
Kandidatafhandling (30 ECTS) 
Emnet skal være af revisionsfaglig relevans 

 
Syddansk Universitet (SDU) 
Det fremgår af akkrediteringsrapporten for SDU, at CMA-uddannelsen har til formål at udvikle 
den studerendes faglige kompetencer. Efter afslutning af uddannelsen er det målet, at kandida-
ten: 
a) Er i besiddelse af en generel erhvervsøkonomisk viden suppleret med en specialviden inden 

for uddannelsens konstituerende fagområder: Revision, internt regnskab og økonomisty-
ring, eksternt regnskab, skatteret samt udvalgte emneområder inden for erhvervsret (sel-
skabsret, kreditsikringsret og insolvensret) 

b) Kan anvende de inden for de enkelte fagområder gældende videnskabelige metoder og teo-
rier til at beskrive, analysere og løse problemer af revisionsmæssig, regnskabsmæssig, er-
hvervsretlig og skatteretlig art, der opstår i en virksomhed eller organisation 

c) Kan anvende de enkelte fagområders metoder på en etisk forsvarlig måde 
d) Kan tilegne sig, producere og anvende ny viden inden for studiets konstituerende fagområ-

der samt inden for specialområder gennem studiets valgfag og kandidatspecialet 
Intellektuelle kompetencer:  
a) Anvende videnskabelige metoder til at beskrive, afgrænse, analysere og løse en problem-

stilling inden for de nedennævnte faglige kompetencer 
b) Kommunikere baggrund, metodevalgsovervejelser, analyseresultater og disse rækkevidde 

til både specialister og de personer, der skal anvende resultatet 
c) Anvende argumenter på et videnskabeligt holdbart grundlag 
d) Arbejde systematisk og målrettet, såvel selvstændigt som i arbejde med andre 
e) Benytte sit faglige overblik til selvstændigt at fortsætte sin kompetenceudvikling og specia-

lisere sig yderligere 
Praksis kompetencer:  
a) Kan identificere, vurdere og løse problemstillinger i tilknytning til revisors arbejdsområde 

og inden for uddannelsens konstituerende fagområder: revision, internt regnskab og øko-
nomistyring, eksternt regnskab samt udvalgte områder inden for erhvervsret 

b) Kan forene uddannelsens konstituerende fagområder i en tværfaglig vurdering og løsning 
af en virksomheds eller organisations problemstillinger 

c) Kan yde selvstændig rådgivning i bredeste forstand inden for eksternt regnskab, internt 
regnskab og økonomistyring samt opnåede specialområder 

d) Kan yde bidrag til rådgivning inden for skatteret og udvalgte områder af erhvervsret. 
 
Det er muligt at gennemføre CMA-uddannelsen både i Odense og Kolding, hvor uddannelsen 
består af 4 semestre.  
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I Kolding er uddannelsen sammensat på følgende måde: 
 
1. semester Internt regnskab, 

økonomistyring og 
præstationsmåling 
(10 ECTS) 

Erhvervsret (15 
ECTS) 

Valgfag (5 ECTS) 

2. semester Ekstern rapportering 
(10 ECTS) 

Revisionsteori I og 
II (20 ECTS) 

Revisionsteori I og 
II 

3. semester Skatteret (20 ECTS) Skatteret Valgfag (10 ECTS) 

4. semester Kandidatspeciale Kandidatspeciale Kandidatspeciale 

 
I Odense er uddannelsen sammensat på følgende måde: 
 
1. semester Management ac-

counting (10 ECTS) 
Erhvervsret (15 
ECTS) 

Valgfag (5 ECTS) 

2. semester Ekstern regnskab 
(10 ECTS) 

Skatteret (20 ECTS) Skatteret 

3. semester Revisionsteori I og 
II (20 ECTS) 

Revisionsteori I og 
II (20 ECTS) 

Valgfag (10 ECTS) 

4. semester Kandidatspeciale Kandidatspeciale Kandidatspeciale 

 
 
Aalborg Universitet (AAU) 
Af akkrediteringsrapporten for CMA-uddannelsen på AAU fremgår følgende kompetencepro-
fil:  
Formålet med uddannelsen er at kvalificere de studerende til at udøve revision af private og 
offentlige virksomheder og institutioner. Uddannelsen omfatter den teoretiske del af uddannel-
sen til statsautoriseret revisor (studieordningens punkt 4 – uddannelsens formål). 
 
Udannelsesbekendtgørelsen og lovgivningen i øvrigt fastlægger i høj grad hvilke fag, der skal 
indgå i revisorkandidatuddannelsen for at kandidaten kan opnå autorisation. Samlet set skal 
fagenes læringsmål således være det læringsudbytte, den studerende opnår til at udøve hvervet 
som statsautoriseret revisor. Læringsmålene er fagspecifikke, men vil i kommende opdaterin-
ger af studieordningerne blive suppleret af kompetencer i henhold til kvalifikationsrammen for 
videregående uddannelser (dokumentationsrapportens punkt 3.2.1).  
(…) 
 
Økonomiske fag Erhvervsjuridiske fag 
Internt regnskab 8 ECTS 
 
Fagets overordnede læringsmål er at udvi-
de den studerendes evne til selvstændigt at 
gennemføre en problemidentificerende og 
problemløsende anvendelse af de behand-
lede teorier og værktøjer på udvalgte virk-
somhedsscenarier. 
 
Obligatorisk konstituerende modul 

Erhvervsret 15 ECTS 
 
Det overordnede læringsmål for faget er, 
at den studerende er i stand til at redegøre 
for de EU-retlige og de nationale retskilder 
og disses indbyrdes sammenhæng. Den 
studerende skal herudover kunne anvende 
retskilderne korrekt indenfor de særlige 
områder, faget i øvrigt rummer. 
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Obligatorisk konstituerende modul. 
Eksternt regnskab 12 
 
Fagets overordnede læringsmål er at give 
de studerende kompetence til at løse cen-
trale og komplicerede regnskabsmæssige 
problemstillingeri relation til virksomhe-
ders årsrapporter og herved kunne: 
 

 identificere og præcist forstå de 
regnskabsmæssige problemstillin-
ger, som opgaven rummer 

 beherske fagtermer, metoder og det 
regnskabsmæssige begrebsapparat 
med stor sikkerhed 

 demonstrere evnen til at anvende 
disse på konkrete problemstillinger 
ved på en overbevisende måde at 
argumentere udtømmende for de 
regnskabsmæssigt korrekte løsnin-
ger, som er mulige. 

 
Obligatorisk konstituerende modul. 

Skatteret 20 ECTS 
 
Fagets overordnede læringsmål er at give 
de studerende kompetence til at løse kom-
plicerede skatteretlige problemstillinger og 
herved kunne: 
 

 identificere og præcist forstå de 
skatte- og afgiftsretlige problemstil-
linger, som opgaven rummer 

 beherske fagtermer om det skatte-
retlige begrebsapparat med stor 
sikkerhed 

 inddrage og prioritere de relevante 
skatteretlige retskilder og metoder 

 demonstrere evnen til at anvende 
disse på konkrete problemstillinger 
ved på en overbevisende måde at 
argumentere udtømmende for de ju-
ridiske korrekte løsninger, som er 
mulige 

 udlade diskussion af irrelevante op-
lysninger, retskilder, m.v. 

 
Obligatorisk konstituerende modul. 

Revision 20 ECTS 
 
Fagets overordnede læringsmål er, at den 
studerende teoretisk opnår viden og fær-
digheder/kompetencer som specialist inden 
for især elementerne revisionsteori, revisi-
onsret, revisionsregulering og revisions-
teknik, revisionsprincipper og -metoder 
samt revisionserklæringer. 
 
Obligatorisk konstituerende modul. 

 

Valgfrie moduler 15 ECTS 
Udbydes af studienævnet 
Speciale 30 ECTS 
Konstituerende 
 
Opsummerende fordeles CMA-fagene på AAU således: 

Erhvervsret ca. 85 timer 15 ECTS 

Skatteret ca. 100 timer 20 ECTS 

Regnskab ca. 125 timer 20 ECTS 

Revision ca. 130 timer 20 ECTS 

Valgfag ca. 60 timer 15 ECTS 

Speciale  30 ECTS 

  I alt 120 ECTS 
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Opsummering 
Som det fremgår ovenfor er hovedområderne på CMA-uddannelsen på de 4 forskellige uddan-
nelsesinstitutioner: revision, regnskab, skatteret og erhvervsret. Fagområderne dækkes gennem 
en række obligatoriske fag, som er fælles for de 4 uddannelsesinstitutioner. Imidlertid er der 
forskel på, hvordan fagene vægtes de enkelte steder, ligesom der en stor forskel i f.eks. de valg-
fag, der udbydes de enkelte steder. Nedenfor er en oversigt med fordelingen af ECTS på de 
forskellige fag på de fire uddannelsesinstitutioner: 
 
 

 Revision Regnskab 
Skatte-

ret 

Manage-
ment Ac-
counting 

Valgfag Erhvervsret Speciale Total 

CBS 16,5 
8,5 (eks-
tern rap-

portering) 
13,5 7,5 30 14 30 120 

ASB 20 15 15 5 20 15 30 120 

AAU 20 12 20 8 15 15 30 120 

SDU 20 10 20 10 15 15 30 120 

Gen-
nemsnit 
ECTS 

19,13 11,38 17,13 7,63 20 14,75 30  

 
 
2.1.4. Den teoretiske uddannelse i udvalgte lande20 
2.1.4.1. Teoretisk uddannelse i Sverige 
I Sverige findes der 3 forskellige typer revisorer: Statsautoriseret revisor, godkendt revisor med 
eksamen og godkendt revisor uden eksamen. Det er ikke længere muligt at blive godkendt re-
visor uden eksamen. 
 
En uddannelse som godkendt revisor i Sverige forudsætter en bachelorgrad, hvorimod uddan-
nelsen til statsautoriseret revisor kræver en kandidatuddannelse.  
 
Den obligatoriske del af bacheloruddannelsen indeholder fagområderne; revision, bogføring, 
finansiering, ledelse regnskabs- og organisationsteori (i alt 90 ECTS), skatteret (15 ECTS), 
selskabsret (30 ECTS), informatik, statistik, økonomi og matematik (i alt 30 ECTS), og en ba-
cheloropgave (15 ECTS), som kan omhandle et af ovennævnte emner. 
 
Kandidatuddannelsen, som er kræves for at uddanne sig til statsautoriseret revisor er ”Master 
of Science (MSC)” eller ”Master of Science in Business Administration (MBA)”. 
 

                                            
20 Oplysningerne er indhentet fra udenlandske myndigheder 
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Adgangskravene til kandidatuddannelserne er opfyldt ved forudgående (treårig) bachelorud-
dannelse med obligatoriske kurser på 165 ECTS af det samlede 180 ECTS. Kandidatuddannel-
sen er normeret til 2 år på fuld tid, men det er dog muligt at tage uddannelsen på deltid. 
 
De faglige revisororganisationer i Sverige har ingen indflydelse på den teoretiske uddannelse. 
Revisorsnämnden, universiteterne og erhvervet har uformelle drøftelser om den teoretiske ud-
dannelse. 
 
2.1.4.2. Teoretisk uddannelse i Norge 
I Norge findes der to forskellige slags revisorer: Registreret revisor og statsautoriseret revisor. 
 
Uddannelse som registreret revisor kræver alene en bachelorgrad. Bacheloruddannelsen omfat-
ter erhvervsøkonomisk analyse (30), administration (25), makroøkonomi (15), videnskabelig 
metode (20) og revision (90). 
 
Uddannelse som statsautoriseret revisor kræver en kandidatuddannelse (kandidat i regnskab og 
revision). Optagelse på kandidatuddannelsen forudsætter et minimum på 180 ECTS-point. 
Kandidatuddannelsen er et fuldtidsstudium normeret til to år, men det er muligt at gennemføre 
den på deltid. 
 
Kandidatuddannelsen udbydes i Norge på to uddannelsesinstitutioner. Ved det ene uddannel-
sessted omfatter kandidatuddannelsen: IFRS (15), værdiansættelse (9), revision (18), skat (12), 
selskabsret (6), etik (6), metode (6), relevant valgfag (6), speciale (30). 
 
På den anden uddannelsesinstitution omfatter kandidatuddannelsen: Erhvervsadministration 
(30), speciale (30) faglige fag (lov, skatteret, regnskab, revision, værdiansættelse) (60). 
 
2.1.4.3. Teoretisk uddannelse i Holland 
I Holland findes der to slags revisorer – Register Accountant og Accountant –
Administratieconsulent. Begge slags revisorer kan udføre lovpligtig revision på alle slags virk-
somheder i Holland.  
 
For så vidt angår Register Accountant stilles der krav om en master of science, hvorimod der 
for så vidt angår Accountant-Administratieconsulent alene stilles krav om en bacheloruddan-
nelse. Det er oplyst, at der på nuværende tidspunkt arbejdes på en ny lov vedrørende revisor-
uddannelsen i Holland, hvorfor der kan komme ændringer til den nuværende uddannelsesmo-
del.  
 
Der stilles krav om minimum 3 års praktisk erfaring, som skal gennemføres efter den teoretiske 
uddannelse. Det er muligt – forudsat at en række betingelser er opfyldt – at specialisere sig i 
løbet af den praktiske uddannelse.   
 
Eksamen består af både en skriftlig og en mundtlig eksamen, hvor det er en forudsætning for at 
gå til den mundtlige eksamen, at den skriftlige er bestået. Der er ikke nogen begrænsning i ad-
gangen til at gå til reeksamen.  

2.1.4.4. Teoretisk uddannelse i UK 
I England findes der én slags revisor – chartered accountant. For at blive godkendt som charte-
red accountat stilles der alene stilles krav om en gymnasial uddannelse. Uddannelse og god-
kendelse som chartered accountant kan ske ved 5 forskellige organer – de såkaldte Recognised 
Qualifying Bodies. The Oversight Body overvåger kvaliteten af uddannelsen.  
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Den endelige eksamen varierer mellem de 5 forskellige Recognised Qualifying Bodies. Der 
tages primært udgangspunkt i skriftlige eksamener, og der er mulighed for reeksamination.  
 
For så vidt angår den praktiske erfaring, stilles der i England krav om minimum 3 års erfaring 
med lovpligtig revision. England anerkender på nuværende tidspunkt fuldt ud praktisk erfaring 
med lovpligtig revision, der er gennemført i Tyskland, Cypern, Luxembourg og Holland. 
 
Det er oplyst, at der ikke er konstateret problemer med tilgangen til revisorbranchen i England. 
Det er endvidere oplyst, at omkring 1/3 af revisorer i England er kvinder, og at tilgangen til 
faget heraf er steget markant inden for de seneste år.  
 
2.1.4.5. Teoretisk uddannelse i Tyskland  
I Tyskland findes der to slags revisorer – ”Wirtschaftsprüfer og ”Vereidigter Buchprüfer”. Ad-
gangen til uddannelsen som ”Vereidigter Buchprüfer” er imidlertid ophørt den 31. december 
2006, hvorfor den tyske besvarelse alene har vedrørt uddannelsen til ”Wirtschaftsprüfer”. 
 
Der stilles ikke krav om en masteruddannelse for at kunne blive godkendt som Wirtschaftsprü-
fer. I stedet stilles som minimum krav om en bacheloruddannelse. Det er også muligt – hvis 
man ikke har en universitetsuddannelse – at blive indstillet til eksamen, hvis man har mindst 10 
års praktisk erfaring fra en Wirtschaftsprüfer-virksomhed eller mindst 5 års praktisk erfaring 
som ”Vereidigter Buchprüfer” eller som ”Steuerberater”.  
 
For så vidt angår den praktiske uddannelse stilles der krav om minimum 3 års erfaring. Dette 
forudsætter imidlertid, at universitetsuddannelsen minimum har varet 8 semestre, hvorfor der 
stilles krav om minimum 4 års praktisk erfaring, hvis uddannelsen har varet mindre end 8 se-
mestre. Det er muligt at gennemføre den praktiske del i en anden EU-medlemsstat. Det er ikke 
oplyst, hvorvidt denne adgang er begrænset, således at f.eks. mindst 1/3 skal være gennemført i 
Tyskland.  
 
Eksamen er delt op i en skriftlig og mundtlig eksamen, hvor den tidsmæssige udstrækning af 
den skriftlige er 7 dage med 4-6 timer om dagen. Der tages udgangspunkt i en hypotetisk prak-
tisk situation, som er offentlig tilgængelig21, og som inddrager lovpligtig revision, selskabsret, 
skatteret, m.v. Det er muligt at bestå dele af den endelige eksamen (i business administration 
and economics og commercial law) allerede i forbindelse med universitetsuddannelsen, idet der 
så stilles krav om tilmelding til den endelige eksamen 3 eller 6 år efter bestået uddannelse.  
 
Eksamen afholdes to gange årligt, hvor den skriftlige eksamen finder sted i februar og august, 
og den mundtlige eksamen i maj/juni og november/december. Det er muligt at gå op til eksa-
men 3 gange.   
 
2.1.4.6. Teoretisk uddannelse i Belgien  
I Belgien findes én slags revisor – Réviseurs d’entreprises” (Fr) – “Bedrijfrevisoren” (NL). Der 
er imidlertid særskilte krav til revisor, hvis denne ønsker at revidere en række finansielle virk-
somheder, herunder f.eks. forsikringsselskaber. Der skal således opnås en autorisation hertil, 
som udstedes af Banking, Finance and Insurance Commission (CBFA). 
 
Der stilles i Belgien krav om en mastergrad – med en forudgående bacheloruddannelse – for at 
kunne blive godkendt som revisor. Alle masteruddannelser accepteres som udgangspunkt, men 
i praksis bliver uddannelser inden for økonomi og jura opprioriteret. En master i Belgien vil 
som minimum vare 1 år, hvorved der skal opnås mellem 60 og 120 ECTS-point.  

                                            
21 http://www.wpk.de/examen/klausuren.asp 
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Belgien stiller krav om minimum 3 års praktisk erfaring, hvoraf mindst 1 år skal være opnået i 
Belgien. I løbet af de 3 år bliver der afholdt 10 eksamener, som bl.a. tester den pågældende i 
regnskab, herunder internationalt regnskab, selskabsret, m.v.  
 
For så vidt angår den afsluttende eksamen er der både tale om en skriftlig og mundtlig eksa-
men. Den skriftlige eksamen varer maksimalt 7 timer, hvor der tages udgangspunkt i en prak-
tisk case vedrørende lovpligtig revision. Til den mundtlige eksamen bliver der bl.a. taget ud-
gangspunkt i den skriftlige eksamensopgave. Den afsluttende eksamen skal være taget senest 5 
år efter afsluttet masteruddannelse. Det er muligt at gå til reeksamen op til 5 gange.  
 
Det er oplyst, at antallet af revisorstuderende er mere eller mindre konstant.   
 
2.1.4.7. Teoretisk uddannelse i Polen  
I Polen findes der alene én slags revisor – en statutory auditor. En statutory auditor kan udføre 
al slags revision i Polen. Der stilles ikke krav om en mastergrad for at kunne blive godkendt 
som statutory auditor. Endvidere giver alle bachelorgrader i Polen adgang til at blive godkendt 
som statutory auditor. Også bacheloruddannelser gennemført i udlandet kan give adgang, så-
fremt de ækvivaleres tilsvarende de polske bacheloruddannelser.  
 
Der stilles krav om 3 års praktisk erfaring, hvor den pågældende skal tilegne sig en indgående 
viden om de forskellige elementer af revision. 2 af de 3 år skal være under opsyn af en god-
kendt revisor i Polen, hvorimod det sidste år kan opnås i en anden EU-medlemsstat.  
 
Eksamen som godkendt revisor i Polen forudsætter beståelse af en skriftlig samt mundtlig ek-
samen. De skriftlige eksamener afholdes i september samt juni, mens de mundtlige eksamener 
afholdes mellem maj og december. Der er mulighed for 2 reeksamener for så vidt angår den 
skriftlige eksamen, mens der for den mundtlige eksamen er mulighed for at tage eksamen op til 
4 gange.  
 
Den skriftlige eksamen indeholder dels caseopgaver, dels mutiple choice-spørgsmål.  
 
Polen oplever ikke på nuværende tidspunkt et fald i tilgangen til revisoruddannelsen. Der er 
derimod konstateret en svag stigning. Den 31. december 2009 var der registreret 7741 god-
kendte revisorer (4908 kvinder og 2833 mænd). Heraf var alene 2980 aktive praktiserende re-
visorer. Det vurderes, at en del af de personer, der godkendes som revisorer, ikke har til formål 
at arbejde som godkendt revisor, men bruger uddannelsen til at opnå en række stillinger som 
f.eks. direktør eller lignende i virksomheder. 
  

3. Den praktiske uddannelse 

3.1. De gældende regler 
3.1.1. Indholdet i 8. direktiv 
Det gældende 8. direktiv om lovpligtig revision indeholder i artiklerne 6-12 rammerne for de 
minimumskrav, der i EU stilles til revisorer, der kan godkendes til at udføre lovpligtig revision 
i medlemslandene. Det er dog især artiklerne 6, 7, 8 og 10, der er af interesse for den danske 
revisoruddannelse, idet disse artikler indeholder rammerne for den teoretiske og praktiske ud-
dannelse samt for den endelige kvalifikationseksamen. 
 
Der er med direktivets regler ikke tale om en egentlig harmonisering af revisoruddannelsen i 
EU, idet de enkelte medlemslande inden for de udstukne rammer frit kan tilrettelægge uddan-
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nelsen, som de finder det hensigtsmæssigt. Da der er tale om minimumsregler, kan det enkelte 
medlemsland gå videre end direktivets krav. 
 
Efter direktivets art. 6 er det en betingelse for at kunne blive godkendt som revisor, at personen 
har gennemført en praktisk uddannelse.  
 
Det fremgår videre af direktivets art. 7, at den  
”faglige kvalifikationseksamen skal sikre den nødvendige teoretiske viden om de forhold, der er 
relevante for udøvelsen af lovpligtig revision samt evne til at anvende denne viden i praksis.”  
 
Bestemmelsen synes således at forudsætte, at en person enten forinden påbegyndelsen af den 
praktiske uddannelse eller sideløbende med den praktiske uddannelse, har erhvervet den teore-
tiske viden, der er indeholdt i direktivets art. 8., dvs. inden for de teoretiske områder, der vil 
blive testet ved den faglige kvalifikationseksamen. 
 
Direktivets art. 10 indeholder de mere specifikke krav til den praktiske uddannelse. Formålet 
med den praktiske uddannelse er at udvikle evnen til at anvende den teoretiske viden, som er 
en del af kvalifikationseksamen. Det skal ske ved at gennemføre en praktisk uddannelse af 
mindst 3 års varighed, som navnlig vedrører revision af årsregnskaber, konsoliderede regnska-
ber eller tilsvarende regnskaber. 
 
Det er et krav, at mindst 2/3 af den praktiske uddannelse skal gennemføres hos en revisor eller 
en revisionsvirksomhed, der er godkendt i en medlemsstat. Samtidig er det dog et krav, at hele 
den praktiske uddannelse – dvs. alle 3 år – gennemføres hos personer, der frembyder tilstræk-
kelige garantier for deres evne til at sørge for den praktiske uddannelse.  
 
Direktivets art. 11 og 12 giver medlemsstaterne mulighed for, at godkende personer på grund-
lag af langvarig praktisk erfaring, selvom de ikke opfylder alle kravene i art. 6 (kravene om at 
opnå gymnasialt niveau, gennemgå et teoretisk uddannelsesforløb og at fuldføre den krævede 
praktiske uddannelse).  
 
Art. 11 giver således et medlemsland mulighed for at godkende personer, hvis de kan doku-
mentere enten: 
1) at de i 15 år har udøvet faglig virksomhed, hvorved de har erhvervet tilstrækkelig erfaring 

på det økonomiske, juridiske og regnskabsmæssige område, og som består den faglige kva-
lifikationseksamen, eller 

2) at de i 7 år har udøvet faglig virksomhed på den nævnte områder (økonomiske, juridiske og 
regnskabsmæssige områder), har gennemført den praktiske uddannelse efter art. 10, og som 
derefter består den faglige kvalifikationseksamen. 

 
Direktivets art. 12 indeholder bestemmelser om, i hvilket omfang medlemslandene kan tillade, 
at teoretisk undervisning kan medregnes som faglig virksomhed efter art. 11. 
 
3.1.2. Dansk lovgivning 
Kravene til den praktiske uddannelse er fastsat i revisorloven22 og bekendtgørelsen om revisor-
eksamen og kvalifikationseksamen for henholdsvis statsautoriserede revisorer og registrerede 
revisorer23. 
 

                                            
22 Lov nr. 468 af 17. juni 2008  
23 Bekendtgørelse nr. 1029 af 22. oktober 2008 
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Efter revisorlovens § 3, stk. 1, nr. 5, er kravet til den praktiske uddannelse, at personen i mindst 
3 år efter det fyldte 18. år navnlig har deltaget i uførelse af opgaver, der vedrører revision af 
årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer.  
 
Efter § 3, stk. 2, skal den praktiske uddannelse være gennemført i en godkendt revisionsvirk-
somhed.  
 
For at blive godkendt som statsautoriseret revisor skal den praktiske uddannelse være gennem-
ført under tilsyn af en statsautoriseret revisor. 
 
For at blive godkendt som registreret revisor skal den praktiske uddannelse være gennemført 
under tilsyn af enten en statsautoriseret revisor eller af en registreret revisor.  
 
Efter eksamensbekendtgørelsens § 2, nr. 3, og § 3, nr. 3, er kravene til den praktiske uddannel-
se for både statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer, at mindst 2 år er gennemført 
efter beståelse af den teoretiske uddannelse, der kræves for at kunne indstille sig til den faglige 
kvalifikationseksamen (revisoreksamen henholdsvis kvalifikationseksamen). Der er dog indført 
en overgangsordning for personer, der i 2008 eller tidligere er påbegyndt deres teoretiske ud-
dannelse til registreret revisor. Disse personer kan til og med 2012 indstille sig til den skriftlige 
del af kvalifikationseksamen for registrerede revisorer uden at opfylde kravet om, at mindst 2 
år skal være foregået, efter at den teoretiske uddannelse er bestået. 
 
I forbindelse med indstilling til eksamen (revisoreksamen og kvalifikationseksamen) skal der 
vedlægges en arbejdsgivererklæring i original, hvor arbejdsgiveren skal oplyse om ansættel-
sesperioden og give en kort beskrivelse af ansøgerens arbejdsopgaver. 
 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan dispensere fra kravet om, at den praktiske uddannelse skal 
være gennemført under tilsyn af en statsautoriseret revisor henholdsvis en registreret revisor, 
og således at mindst 2 år er foregået efter beståelse af den teoretiske uddannelse 
(CMA/obligatorisk del af CMA).  
 
Dispensationspraksis for kravet om tilsyn af en statsautoriseret revisor henholdsvis registreret 
revisor håndhæves i overensstemmelse med 2/3-dels kravet i 8. direktiv, dvs. dispensation be-
grænses til 1 år. Uddannelsen i denne periode skal være foregået under instruktion af en per-
son, der opfylder betingelserne for at kunne blive godkendt som statsautoriseret eller registreret 
revisor. Efter praksis kan der gives dispensation, hvis personen har været beskæftiget under 
instruktion af en godkendt revisor eller en revisor, der har deponeret sin godkendelse, såfremt 
vedkommende har været beskæftiget med relevante opgaver, dvs. opgaver vedrørende revision 
af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskaber. Det vil f.eks. kunne ske i en 
virksomheds interne revisionsafdeling eller på et af de landøkonomiske foreningers rådgiv-
ningskontorer. Styrelsen har ligeledes givet dispensation for praktisk uddannelse i en uden-
landsk revisionsvirksomhed, der foregik under instruktion af en statsautoriseret revisor, og som 
opfyldte kravene til arten af opgaverne. 
 
Kravet om 2 års praktisk erfaring efter bestået teoretisk uddannelse håndhæves relativt strengt. 
Dispensationspraksis viser dog, at kandidater, der alene mangler en kortere periode for at op-
fylde 2 års kravet, sædvanligvis får dispensation. Det ses herunder, at personens samlede erfa-
ring fra revisionsbranchen kan tillægges betydning. 
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3.1.3. Danske krav til den praktiske uddannelse sammenholdt med 8. direktiv 
De danske krav til den praktiske uddannelse er på en række områder strengere end kravene i 8. 
direktiv. I tabellen nedenfor sammenholdes kravene i direktivet med kravene i revisorlovgiv-
ningen. 
 
 

 
8. direktiv 

 
Danske krav Forskel 

3 års praktisk uddannelse 
efter at personen har nået et 
niveau, der giver adgang til 
en universitetsuddannelse 
eller tilsvarende niveau 

3 års praktisk uddannelse 
efter det fyldte 18. år. Mindst 
2 år skal være foregået efter 
at personen har bestået CMA 
(statsaut. revisor) eller 
CMA/CMA obligatorisk del 
(reg. revisor). 
 

8. direktiv stiller ikke krav 
om, at 2 år af den praktiske 
uddannelse skal foregå efter 
at personen har bestået den 
teoretiske eksamen. 

Mindst 2/3 skal gennemføres 
hos en revisor eller revisions-
virksomhed, der er godkendt i 
en medlemsstat  

Uddannelsen skal foregå i en 
revisionsvirksomhed, der er 
godkendt efter revisorloven.  

Efter 8. direktiv kan hele ud-
dannelsen foregå i enhver 
revisionsvirksomhed, der er 
godkendt inden for EU. 
 
 

Hele den praktiske uddannel-
se skal gennemføres hos per-
soner, der frembyder til-
strækkelige garantier for de-
res evne til at sørge for den 
praktiske uddannelse 

Den praktiske uddannelse 
skal foregå under tilsyn af en 
statsautoriseret revisor eller 
registreret revisor.  
Erhvervs- og Selskabsstyrel-
sen kan give op til 1 års di-
spensation. 
 

Efter 8. direktiv kan hele ud-
dannelsen foregå under tilsyn 
af enhver revisor, der er god-
kendt inden for EU. 

Skal navnlig vedrøre revision 
af årsregnskaber, koncern-
regnskaber eller tilsvarende 
regnskaber. 

Skal navnlig vedrøre revision 
af årsregnskaber, koncern-
regnskaber eller tilsvarende 
regnskaber. 

Det danske krav svarer til 
kravet i 8. direktiv. 

 
 
3.2. Den praktiske uddannelse i udvalgte lande 
3.2.1. Praktisk uddannelse i Sverige 
Auktoriserad revisor  Godkänd revisor med examen 
Den praktiske uddannelse skal have en va-
righed af mindst 5 år på fuld tid. 

 Den praktiske uddannelse skal have en 
varighed af mindst 3 år på fuld tid. 
 

Det er ikke et formelt krav, at den praktiske 
træning skal foregå efter den teoretiske 
uddannelse. I praksis gennemfører alle dog 
den teoretiske uddannelse før den prakti-
ske. 

 Det er ikke et formelt krav, at den praktiske 
træning skal foregå efter den teoretiske 
uddannelse. I praksis gennemfører alle dog 
den teoretiske uddannelse før den prakti-
ske. 
 

Den praktiske uddannelse skal omfatte re-
vision af årsregnskaber og koncernregn-
skaber eller lignende regnskaber samt for-

 Den praktiske uddannelse skal omfatte 
revision af årsregnskaber og koncernregn-
skaber eller lignende regnskaber samt for-
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valtningsrevision. valtningsrevision. 
 

Der er ikke krav om deltagelse i teoretisk 
undervisning under den praktiske uddan-
nelse. 

 Der er ikke krav om deltagelse i teoretisk 
undervisning under den praktiske uddan-
nelse. 
 

Den praktiske uddannelse kan gennemføres 
i alle EU-lande.  
Mindst 2 år af uddannelsen skal ske under 
tilsyn af en godkendt revisor eller autorise-
ret revisor eller en person, der er godkendt 
til at udføre lovpligtig revision i et EU-
land. 
For den resterende del af uddannelsen kræ-
ves tillige, at den revisor, der har tilsynet, 
tillige er vurderet som egnet af Revisor-
nämnden. 

 Den praktiske uddannelse kan gennemføres 
i alle EU-lande.  
Mindst 2 år af uddannelsen skal ske under 
tilsyn af en godkendt revisor eller autorise-
ret revisor eller en person, der er godkendt 
til at udføre lovpligtig revision i et EU-
land. 
For den resterende del af uddannelsen kræ-
ves tillige, at den revisor, der har tilsynet, 
tillige er vurderet som egnet af Revisor-
nämnden. 
 

Der er ikke muligt at specialisere sig under 
eller efter den praktiske uddannelse. 

 Der er ikke muligt at specialisere sig under 
eller efter den praktiske uddannelse. 
 

 
 
3.2.2. Praktisk uddannelse i Norge 
Statsautoriseret revisor  Registreret revisor 
Den praktiske uddannelse skal have en va-
righed af 3 år. 

 Den praktiske uddannelse skal have en 
varighed af 3 år. 
 

Mindst 2 år af den praktiske uddannelse 
skal foregå efter at personen har afsluttet 
den teoretiske uddannelse (Master of Ac-
counting and Auditing). Hvis den praktiske 
uddannelse er gennemført efter at Bachelor 
graden er opnået, stilles ikke yderligere 
krav til den praktiske uddannelse. 
 

 Mindst 2 år af den praktiske uddannelse 
skal foregå efter at personen har afsluttet 
den teoretiske uddannelse (Bachelor). 
 

Der stilles krav om varieret praktiske ud-
dannelse inden for revision af årsregnska-
ber og lignende regnskaber. 

 Der stilles krav om varieret praktiske ud-
dannelse inden for revision af årsregnska-
ber og lignende regnskaber. 
 

Der er ikke krav om deltagelse i teoretisk 
undervisning under den praktiske uddan-
nelse. 

 Der er ikke krav om deltagelse i teoretisk 
undervisning under den praktiske uddan-
nelse. 
 

Den praktiske uddannelse kan gennemføres 
i andre EU-lande. 

 Den praktiske uddannelse kan gennemføres 
i andre EU-lande. 
 

Der er ikke muligt at specialisere sig under 
eller efter den praktiske uddannelse.  

 Der er ikke muligt at specialisere sig under 
eller efter den praktiske uddannelse. 
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3.2.3. Praktisk uddannelse i Holland 
Register Accountant  Accountant-Administratieconsulent 
Den praktiske uddannelse skal have en va-
righed af mindst 3 år. 

 Den praktiske uddannelse skal have en 
varighed af mindst 3 år. 
 

Den praktiske uddannelse kan starte, når 
Master of Postgraduate er påbegyndt. 
 

 Den praktiske uddannelse kan starte ved 
afslutning af specifikke emner på bachelor-
studiet. 
 

CEA (Commissie Eindtermen Accountant-
sopleidung) har fastsat en række krav til 
den praktiske uddannelse. Det primære 
fokus er at opnå praktisk erfaring i alle fa-
ser i en revision fra planlægning til rappor-
tering. 
 

 CEA (Commissie Eindtermen Accountant-
sopleidung) har fastsat en række krav til 
den praktiske uddannelse. Det primære 
fokus er at opnå praktisk erfaring i alle 
faser i en revision fra planlægning til rap-
portering. 
 

Der er ikke krav om deltagelse i teoretisk 
undervisning under den praktiske uddan-
nelse. 

 Der er ikke krav om deltagelse i teoretisk 
undervisning under den praktiske uddan-
nelse. 
 

1 år af den praktiske uddannelse kan gen-
nemføres i udlandet efter aftale med revi-
sorforeningen. 
 

 Den praktiske uddannelse kan gennemføres 
i andre EU-lande. 
 

Der er muligt at specialisere sig både under 
og efter den praktiske uddannelse, så længe 
CEA’s krav efterleves.  

 Der er muligt at specialisere sig både under 
og efter den praktiske uddannelse, så længe 
CEA’s krav efterleves. 
 

 
3.2.4. Praktisk uddannelse i UK 
Den praktiske uddannelse skal have en varighed af mindst 3 år, hvoraf  
a) en del skal vedrøre uddannelse i lovpligtigt revisionsarbejde, og 
b) en væsentlig del skal vedrøre uddannelse i lovpligtigt revisionsarbejde og tilsvarende revi-

sionsarbejde. 
 
Det nøjagtige omfang af uddannelse i lovpligtigt revisionsarbejde varierer mellem de 5 institut-
ter, der tilbyder uddannelse til revisor. 
 
Pt. anerkendes praktisk uddannelse, der er gennemført i Tyskland, Cypern, Luxembourg og 
Holland. 
 
Flertallet af revisorstuderende indgår en ”training contract” med en revisionsvirksomhed, som 
giver dem mulighed for at studere og opfylde kravene til den praktiske uddannelse på samme 
tid. 
 
3.2.5. Praktisk uddannelse i Tyskland 
Der eksisterer 2 typer revisorer i Tyskland – ”Wirtschaftsprüfer” og ”Vereidigter Buchprüfer”. 
Fra den 31. december 2006 har det imidlertid ikke længere været muligt at uddanne sig til Ve-
reidigter Buchprüfer. Den efterfølgende beskrivelse af den praktiske uddannelse vedrører der-
for alene Wirtschaftsprüfer. 
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Den praktiske uddannelse skal have en varighed af mindst 3 år, som skal gennemføres efter at 
personen har nået Bachelor graden. 
 
Den praktiske uddannelse skal primært vedrøre revision af regnskaber, og helst lovpligtig revi-
sion. 
 
Der er ikke krav om deltagelse i teoretisk undervisning under den praktiske uddannelse. 
 
Hele den praktiske uddannelse kan gennemføres i et andet EU-land. 
 
Det er ikke muligt at specialisere sig under eller efter den praktiske uddannelse.  
 
3.2.6. Praktisk uddannelse i Belgien 
Der eksisterer kun en type revisor i Belgien. Det kræver dog en særlig godkendelse at revidere 
visse finansielle virksomheder. 
 
Den praktiske uddannelse skal have en varighed af 3 år. 
 
Den teoretiske uddannelse afsluttes ved en række eksamener i løbet af den praktiske uddannel-
se. 
 
Der stilles krav om 1.000 timer praktisk uddannelse pr. år inden for opgaver, der er forbeholdt 
godkendte belgiske revisorer. 
 
I løbet af den praktiske uddannelse skal bestås 10 eksamener inden for general regnskabslov-
givning, internationale regnskabsstandarder, regnskabsanalyse, intern kontrol, lovkrav og pro-
fessionelle standarder vedrørende lovpligtig revision og revisorer, internationale revisionsstan-
darder, selskabslovgivning mv. 
 
Det er muligt at gennemføre en del af uddannelsen i et andet EU-land, men mindst 1/3 af den 
praktiske uddannelse skal gennemføres i Belgien. 
 
Det er muligt både i løbet af og efter den praktiske uddannelse at specialisere sig inden for fi-
nansielle virksomheder. 
 
3.2.7. Praktisk uddannelse i Polen 
Der eksisterer kun én type revisor i Polen.  
 
Der kræves 1 års regnskabspraksis, som kan gennemføres i et EU-land, og mindst 2 års praktik 
under tilsyn af en revisor, der er godkendt i Polen. 
 
For at påbegynde det 1. års praktik under tilsyn af en godkendt polsk revisor, skal vedkom-
mende have bestået alle 2. niveau skriftlige eksamener og mindst 2 af alle 3. niveau eksamener 
(Der eksisterer 4 niveauer af skriftlige eksamener, der varetages af et ”Examination Board”). 
For at begynde på 2. års praktik skal alle skriftlige eksamener været bestået. 
”Examination Board” kan dispensere fra kravet om 1 års regnskabspraksis, hvis vedkommende 
1) har været ansat i en registreret revisionsvirksomhed i mindst 3 år, 
2) har været ansat i en uafhængig position i en virksomheds finans- eller regnskabsenhed i 

mindst 3 år, 
3) har fået titlen ”skattekontrolinspektør” (fiscal control inspector), eller 
4) har en godkendelse i regnskabsvæsen, der giver tilladelse til at udføre bogføringsydelser. 
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I løbet af den etårige regnskabspraksis skal vedkommende opnå viden om 
1) Bogholderi mv., 
2) Udarbejdelse af regnskaber, skatteopgørelser, ”social insurance statements” mv., og 
3) Praktisk anvendelse af væsentlig regulering, der vedrører finansielle og regnskabsmæssige 

tjenesteydelser. 
 
I løbet af praktikperioden under tilsyn af en godkendt polsk revisor skal vedkommende opnå 
viden om 
1) Udvælgelse og anvendelse af revisionsmetoder og – teknikker, 
2) Udarbejdelse af arbejdspapirer, revisionskonklusioner og revisionspåtegninger, og 
3) Samarbejde med repræsentanter fra revisionskunden i forbindelse med revisionen. 
 
Der er ikke krav om deltagelse i teoretisk undervisning under den praktiske uddannelse. 
 
Der er ikke muligt at specialisere sig under eller efter den praktiske uddannelse. 
 
3.3. Praksis for gennemførelse af den praktiske uddannelse 
3.3.1. Virksomhedsanalyse 
Revisorkommissionen har foretaget en rundspørge til belysning af de danske revisionsvirk-
somheders tilrettelæggelse af den praktiske uddannelse. Rundspørgen er gennemført ved ud-
sendelse af et spørgeskema til medlemsvirksomhederne i henholdsvis Foreningen af Statsauto-
riserede Revisorer og Foreningen Registrerede Revisorer FRR. Revisionsvirksomhederne er 
blevet spurgt om interne uddannelsesprogrammer, eksterne uddannelsesprogrammer samt an-
dre forhold i forbindelse med den praktiske uddannelse frem mod revisoreksa-
men/kvalifikationseksamen. 
 
Spørgeskemaet er udsendt til i alt 861 revisionsvirksomheder, heraf 275 statsautoriserede revi-
sionsvirksomheder og 586 registrerede revisionsvirksomheder. Der er modtaget svar fra 175 
revisionsvirksomheder, hvoraf 21 eksplicit har tilkendegivet, at de ikke uddanner godkendte 
revisorer. Besvarelser fra revisionsvirksomheder, der eksplicit har angivet, at de ikke uddanner 
revisorer, indgår ikke i de efterfølgende tabeller mv. Af de resterende 154 besvarelser, hidrører 
61 fra statsautoriserede revisionsvirksomheder, 90 fra registrerede revisionsvirksomheder og 3 
fra revisionsvirksomheder, der har oplyst, at ejerskabet er ligelig delt mellem statsautoriserede 
og registrerede revisorer.  
 
Selvom der ikke er tale om en undersøgelse, hvor der er foretaget et stort antal stikprøver 
blandt alle godkendte revisionsvirksomheder, kan resultatet af den gennemførte rundspørge 
medvirke til at belyse de uddannelsesaktiviteter mv., der foregår i revisionsvirksomhederne i 
løbet af den praktiske uddannelse, inden kandidaten går til den afsluttende eksamen til god-
kendt revisor. Det udsendte spørgeskema fremgår af bilag 3. 
 

3.3.1.1. Internt uddannelsesprogram 
I undersøgelsen er revisionsvirksomhederne blevet spurgt om, hvorvidt 
 medarbejderen deltager i et internt uddannelsesprogram, som virksomheden selv har tilret-

telagt 
 medarbejderen deltager i et internt uddannelsesprogram, som er tilrettelagt af et netværk, 

som virksomheden deltager i 
 medarbejderen deltager i et internt uddannelsesprogram, som er tilrettelagt i samarbejde 

med andre, f.eks. en erfa-gruppe el. lign. 
 medarbejderen får betalt forberedelsestid til at forberede sig til den interne uddannelse 
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Det fremgår af undersøgelsen, at 66 pct. af alle godkendte revisionsvirksomheder har mindst ét 
internt uddannelsesprogram. 79 pct. af de statsautoriserede revisionsvirksomheder har et internt 
uddannelsesprogram, men 58 pct. af de registrerede revisionsvirksomheder har et internt ud-
dannelsesprogram.  
 
Tabel 3.3.1. Deltagelse i internt uddannelsesprogram 

 I alt 
Statsautoriserede revi-

sionsvirksomheder 
Registrerede revisions-

virksomheder 

Internt uddannelsesprogram Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 

Eget  42 27 20 33 22 24 

Netværk  59 38 27 44 32 34 

Erfa-gruppe el. lign 47 31 18 30 29 31 

Ingen intern uddannelse 52 34 13 21 39 42 

 
Blandt de statsautoriserede revisionsvirksomheder har 14 (23 pct.) af revisionsvirksomhederne 
mere end ét internt uddannelsesprogram. Det tilsvarende tal for registrerede revisionsvirksom-
heder er 21 (23 pct.). 
 
Tabel 3.3.2. Internt uddannelsesprogram fordelt på revisionsvirksomhedens størrelse 

 I alt 
Statsautoriserede revi-

sionsvirksomheder 
Registrerede revisi-
onsvirksomheder 

Antal godkendte revisorer Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 

<5 57 60 23 74 34 54 

6-25 34 69 17 77 17 63 

26-50 5 100 4 100 1 100 

51-100 0 - 0 - 0 - 

>100 4 100 4 100 0 - 

Ikke oplyst 2 100 0 - 2 100 

I alt  102 66 48 79 54 58 

 
Undersøgelsen viser en klar sammenhæng mellem størrelsen af revisionsvirksomheden og fo-
rekomsten af et internt uddannelsesprogram. Blandt revisionsvirksomheder med op til 25 god-
kendte revisorer viser undersøgelsen, at der er en større andel af statsautoriserede revisions-
virksomheder, der har et internt uddannelsesprogram, sammenholdt med andelen blandt de 
registrerede revisionsvirksomheder. 
 
Det kan ikke, jf. tabel 3.3.3. nedenfor, umiddelbart udledes af undersøgelsen, at der skulle være 
regionale forskelle på, om revisionsvirksomhederne har et internt uddannelsesprogram. 
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Tabel 3.3.3. Internt udannelsesprogram fordelt på geografisk beliggenhed 

 I alt 
Statsautoriserede revi-

sionsvirksomheder 
Registrerede revisi-
onsvirksomheder 

Region Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 

Hovedstaden 34 74 24 80 10 63 

Sjælland 20 67 14 88 6 43 

Syddanmark 30 71 12 86 18 64 

Midtjylland 31 70 16 84 15 60 

Nordjylland 13 72 7 100 6 55 

I alt 128 71 73 85 55 59 
Note: 13 revisionsvirksomheder (12 statsaut. og 1 reg.) har oplyst at være repræsenteret i flere regioner, heraf er 4 repræsen-
teret i alle regioner, 3 i 3 regioner og 6 i 2 regioner 

 
I undersøgelsen om internt uddannelsesprogram blev revisionsvirksomhederne spurgt, om 
medarbejderen fik betalt forberedelsestid til deltagelse i intern uddannelse. 57 pct. af alle revi-
sionsvirksomheder med et internt uddannelsesprogram har oplyst, at medarbejderen får betalt 
forberedelsestid. Blandt de statsautoriserede revisionsvirksomheder udgør andelen med betalt 
forberedelse 44 pct., og blandt de registrerede revisionsvirksomheder udgør andelen 69 pct. 
 

3.3.1.2. Eksternt uddannelsesprogram 
I undersøgelsen er revisionsvirksomhederne blevet spurgt om, hvorvidt 
 medarbejderen skal deltage i SR-Akademi (FSR) 
 medarbejderen skal deltage i RevisorAkademis (FRR) eksamensrelaterede kurser 
 medarbejderen skal deltage i andet eksternt uddannelsesprogram 
 medarbejderen får betalt udgifterne til ekstern uddannelse 
 medarbejderen får betalt forberedelsestid til at forberede sig til den eksterne uddannelse 
 
Det fremgår af undersøgelsen, at 74 pct. af de statsautoriserede revisionsvirksomheder benytter 
SR-Akademi, som udbydes af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. 61 pct. af de registre-
rede revisionsvirksomheder benytter RevisorAkademi, som udbydes af Foreningen Registrere-
de Revisorer FRR. Et mindre antal statsautoriserede revisionsvirksomheder benytter Revisor-
Akademi, ligesom et mindre antal registrerede revisionsvirksomheder benytter SR-Akademi.  
 
Samlet set viser undersøgelsen, at medarbejderen i mindst 66 pct. af alle revisionsvirksomheder 
deltager i eksterne uddannelsesprogrammer med henblik på at forberede sig til revisoreksamen 
henholdsvis kvalifikationseksamen. 
 
Tabel 3.3.4.  Deltagelse i eksternt uddannelsesprogram 

 SR-Akademi RevisorAkademi 

 Antal Pct. Antal Pct. 

Statsautoriserede revisions-
virksomheder 45 74 5 8 

Registrerede revisionsvirk-
somheder 4 4 57 61 

I alt 49 32 62 40 
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Som det fremgår ovenfor, blev revisionsvirksomhederne endvidere spurgt, om medarbejderen 
deltager i andre eksterne uddannelsesprogrammer end SR-Akademi og RevisorAkademi, hvil-
ket 98 (64 pct. af alle virksomheder) oplyste var tilfældet. 43 revisionsvirksomheder oplyste, at 
de alene anvendte andre eksterne uddannelsesprogrammer, mens 55 revisionsvirksomheder 
benyttede andre eksterne uddannelsesprogrammer sammen med SR-Akademi og/eller Revi-
sorAkademi.  
 
De 5 statsautoriserede revisionsvirksomheder, som benytter RevisorAkademi, benytter også 
SR-Akademi. 2 af de 4 registrerede revisionsvirksomheder, som benytter SR-Akademi, har 
oplyst, at de kun benytter SR-Akademi. 
   
På grund af spørgsmålets formulering er det ikke tydeligt fremgået, at der var tænkt på eksterne 
uddannelsesprogrammer, som medarbejderen deltog i efter afsluttet CMA henholdsvis obliga-
torisk del af CMA afsluttet med en opgave. Oplysningerne om deltagelse af andre eksterne 
uddannelsesprogrammer i løbet af den praktiske uddannelse, skal derfor læses med et vist for-
behold. Oplysninger om anden ekstern uddannelse medtages derfor ikke i nedenstående tabel-
ler. 
 
Tabel 3.3.5. Eksternt uddannelsesprogram (SR-Akademi eller RevisorAkademi) fordelt på revisions-
virksomhedens størrelse 

 I alt SR-Akademi RevisorAkademi 

Antal godkendte revisorer Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 

<5 56 60 19 61 37 59 

6-25 38 78 19 86 19 70 

26-50 4 80 3 75 1 100 

51-100 0 - 0 - 0 - 

>100 4 100 4 100 0 - 

Ikke oplyst 2 100 0 - 2 100 

I alt  104 68 45 74 59 63 

 
Som det er tilfældet med deltagelse i interne uddannelsesprogrammer, viser undersøgelsen også 
her en sammenhæng mellem revisionsvirksomhedens størrelse og deltagelse i eksterne uddan-
nelsesprogrammer. Andelen af alle revisionsvirksomheder med 5 godkendte revisorer eller 
færre, der benytter enten SR-Akademi eller RevisorAkademi udgør således ca. 60 pct.  Der er 
ikke forskel på, om der er tale om statsautoriserede revisionsvirksomheder eller registrerede 
revisionsvirksomheder. For revisionsvirksomheder med flere end 5 godkendte revisorer udgør 
andelen 78 pct. og derover.  
 
Blandt revisionsvirksomheder med mellem 6 og 25 godkendte revisorer, viser undersøgelsen, 
at der er en større andel af statsautoriserede revisionsvirksomheder (86 pct.), der anvender SR-
Akademi, sammenlignet med andelen af registrerede revisionsvirksomheder (70 pct.), der an-
vender RevisorAkademi. 
 
Det er endvidere undersøgt, om der er regionale forskelle i andelen af revisionsvirksomheder, 
der benytter eksterne uddannelsesprogrammer. 
 
Som det fremgår af tabel 3.3.6 nedenfor, synes der ikke generelt at være væsentlige regionale 
forskelle på, om revisionsvirksomhederne benytter SR-Akademi eller RevisorAkademi.  
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Blandt de statsautoriserede revisionsvirksomheder ligger andelen i Syddanmark dog noget un-
der de øvrige regioner, hvorimod de regionale andele for de registrerede revisionsvirksomheder 
ligger mellem 56 pct. og 64 pct. 
 
Tabel 3.3.6. Eksternt uddannelsesprogram fordelt på geografisk beliggenhed 

 I alt SR-Akademiet1 RevisorAkademiet2 

Region Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 

Hovedstaden 32 70 23 77 9 56 

Sjælland 21 70 13 81 8 57 

Syddanmark 28 67 10 71 18 64 

Midtjylland 30 68 16 84 14 56 

Nordjylland 13 72 6 85 7 64 

Ikke oplyst 1  0 - 1 100 

I alt 125 69 68 79 57 61 
1 Kun statsautoriserede revisionsvirksomheder 
2 Kun registrerede revisionsvirksomheder 

 
98 pct. af de revisionsvirksomheder, der benytter SR-Akademi eller RevisorAkademi, har op-
lyst, at de betaler medarbejderens kursusudgifter, mens 62 pct. af revisionsvirksomhederne 
ligeledes betaler medarbejderens tid til at forberede sig til kurserne. Undersøgelsen viser, at 
andelen af statsautoriserede revisionsvirksomheder og andelen af registrerede revisionsvirk-
somheder, der betaler kursusudgiften for medarbejderen er den samme. Derimod er der en lidt 
større andel af statsautoriserede revisionsvirksomheder, der betaler medarbejderens forberedel-
sestid sammenholdt med registrerede revisionsvirksomheder. 
 
Tabel 3.3.7. Dækning af udgifter til ekstern uddannelse 

 I alt 
Statsautoriserede revi-

sionsvirksomheder 
Registrerede revisi-
onsvirksomheder 

 Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 

Betalt kursusudgifter 102 98 44 98 58 98 

Betalt forberedelse 64 62 29 64 35 59 

 

3.3.1.3. Andre medarbejderforhold 
Vedrørende andre medarbejderforhold blev revisionsvirksomhederne spurgt om, hvorvidt 
 medarbejderen tilknyttes en fast godkendt revisor (mentor) gennem hele det praktiske ud-

dannelsesforløb 
 virksomheden har et formelt system, der sikrer, at medarbejderen kommer igennem de re-

levante områder24 i løbet af den praktiske uddannelse 
 medarbejderen i løbet af den praktiske uddannelse skal vælge ”speciale” 
 virksomheden har en politik for, hvornår (antal års praktisk uddannelse) medarbejderen 

skal tilmelde sig revisoreksamen 
 der foretages en intern evaluering af medarbejderen inden indstilling til SR eksamen 
 

                                            
24 Revisorlovens § 3, stk. 1, nr. 5: Medarbejderen skal under den praktiske uddannelse navnlig deltage i udførelse 
af opgaver, der vedrører revision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskaber. 
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I ca. 8 pct. af revisionsvirksomhederne skal medarbejderen vælge et ”speciale” i løbet af den 
praktiske uddannelsesperiode. Det fremgår endvidere af undersøgelsen, at ca. 8 pct. af revisi-
onsvirksomhederne har en politik for, hvor mange års erfaring medarbejderen bør have, forin-
den denne går til revisoreksamen/kvalifikationseksamen.  
 
Derimod er der mange revisionsvirksomheder, der  
‐ tilknytter en mentor (66 pct. i alt) 
‐ har et system for, at medarbejderen kommer gennem relevante områder (58 pct. i alt) 
‐ foretager intern evaluering af medarbejderen før eksamen (41 pct. i alt) 
 
Tabel 3.3.8. Andre medarbejderforhold 
 

I alt 
Statsautoriserede revi-

sionsvirksomheder 
Registrerede revisi-
onsvirksomheder 

 Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 

Tilknyttes en mentor 102 66 45 74 57 61 

System for at komme gen-
nem relevante områder 89 58 39 64 50 54 

Vælge speciale 13 8 6 10 7 7 

Politik for praktisk erfaring 
inden eksamen 12 8 4 7 8 9 

Intern Evaluering før eksa-
men 63 41 39 64 24 26 

 
Der er en lidt større andel af statsautoriserede revisionsvirksomheder end registrerede revisi-
onsvirksomheder, der henholdsvis tilknytter en mentor (74 pct. mod 61 pct.) og har et system 
for, at medarbejderen kommer gennem relevante områder (64 pct. mod 54 pct.). 
 
Derimod er der markant flere statsautoriserede revisionsvirksomheder, der foretager en intern 
evaluering af medarbejderen før eksamen (64 pct.) sammenholdt med registrerede revisions-
virksomheder, hvor kun godt hver 4. (26 pct.) oplyser, at der foretages en sådan evaluering. Det 
skal dog bemærkes, at der i undersøgelsen er spurgt til evaluering før ”SR eksamen”. Det kan 
have afholdt flere registrerede revisionsvirksomheder fra at besvare dette spørgsmål. Enkelte 
har direkte oplyst, at spørgsmålet ikke er besvaret af denne grund. Andelen af registrerede revi-
sionsvirksomheder, der foretager en intern evaluering af medarbejderen før kvalifikationsek-
samen, må derfor antages at ligge noget højere end de anførte 26 pct. 
 
Blandt de statsautoriserede revisionsvirksomheder viser sig en sammenhæng mellem virksom-
hedens størrelse og tilknytning af en mentor, dog således at kun halvdelen af virksomhederne 
med mellem 26 og 50 godkendte revisorer tilknytter en mentor.  
 
Blandt de registrerede revisionsvirksomheder er der ikke den store forskel på andelen af revisi-
onsvirksomheder med op til 25 godkendte revisorer, der tilknytter en mentor. 
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Tabel 3.3.9. Tilknytning af mentor fordelt på revisionsvirksomhedens størrelse 
 Tilknyttes en mentor 

 
I alt 

Statsautoriserede revi-
sionsvirksomheder 

Registrerede revisi-
onsvirksomheder 

 Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 

<5 59 63 21 68 38 60 

6-25 35 71 18 82 17 63 

26-50 3 60 2 50 1 100 

51-100 0 - 0 - 0 - 

>100 4 100 4 100 0 - 

Ikke oplyst 1 50 0 - 1 50 

I alt  102 66 45 74 57 61 

 
 
Det er endvidere undersøgt, om der er en sammenhæng mellem revisionsvirksomhedernes stør-
relse, og om de har et system for, at medarbejderen kommer gennem de relevante områder i 
løbet af den praktiske uddannelse. 
 
Tabel 3.3.10. System for at komme gennem relevante områder fordelt på revisionsvirksomhedens stør-
relse 
 System for at komme gennem relevant områder 

 
I alt 

Statsautoriserede revi-
sionsvirksomheder 

Registrerede revisi-
onsvirksomheder 

 Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 

<5 51 54 19 61 32 51 

6-25 29 59 13 59 16 59 

26-50 3 60 3 75 0 - 

51-100 0 - 0 - 0 - 

>100 4 100 4 100 0 - 

Ikke oplyst 2 100 0 - 2 100 

I alt  89 58 39 64 50 53 

 
Som det fremgår af tabellen ovenfor, at der kun en lille forskel på andelen af statsautoriserede 
revisionsvirksomheder med op til 25 godkendte revisorer, der har et system for, at medarbejde-
ren kommer gennem relevante områder i løbet af den praktiske uddannelse. For de registrerede 
revisionsvirksomheders vedkommende er der en noget større andel af revisionsvirksomheder 
med 6-25 godkendte revisorer, der har et sådan system (59 pct.), sammenholdt med revisions-
virksomheder med 5 godkendte revisorer eller færre.  
 
Det er endelig undersøgt, om der er en sammenhæng mellem revisionsvirksomhedens størrelse, 
og om virksomheden foretager en intern evaluering af medarbejderen før eksamen Tabel 3.3.11 
nedenfor viser en klar sammenhæng mellem revisionsvirksomhedens størrelse og om der fore-
tages en intern evaluering før eksamen. Alle revisionsvirksomheder med flere end 25 godkend-
te revisorer foretager såedes en sådan evaluering. 
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Tabel 3.3.11. Intern evaluering før eksamen fordelt på revisionsvirksomhedens størrelse 
 Intern evaluering før eksamen 

 
I alt 

Statsautoriserede revi-
sionsvirksomheder 

Registrerede revisi-
onsvirksomheder 

 Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 

<5 30 32 16 52 14 22 

6-25 24 49 15 68 9 33 

26-50 5 100 4 100 1 100 

51-100 0 - 0 - 0 - 

>100 4 100 4 100 0 - 

I alt  63 41 39 64 24 26 

 
Blandt de statsautoriserede revisionsvirksomheder er der ligeledes en markant større andel af 
revisionsvirksomheder med 6-25 godkendte revisorer, der foretager en intern evaluering (68 
pct.) sammenholdt med andelen af statsautoriserede revisionsvirksomheder med 5 godkendte 
revisorer eller færre (52 pct.). 
 
Der er ligeledes en markant større andel af de registrerede revisionsvirksomheder med 6-25 
godkendte revisorer, der foretager intern evaluering før eksamen (33 pct.) sammenholdt med 
andelen af registrerede revisionsvirksomheder med 5 godkendte revisorer eller færre (22 pct.). 
Som anført ovenfor, er oplysningerne om intern evaluering i blandt de registrerede revisions-
virksomheder antagelig ikke helt retvisende på grund af formuleringen af spørgsmålet. 
 
I tabellerne nedenfor er vist det antal kandidater, der har deltaget i den skriftlige revisoreksa-
men henholdsvis den skriftlige kvalifikationseksamen, fordelt på størrelse af de revisionsvirk-
somheder, som kandidaterne kommer fra. 
 
Som det fremgår af tabel 3.3.12 nedenfor kommer over halvdelen af kandidaterne til den skrift-
lige revisoreksamen fra revisionsvirksomheder med mere end 100 godkendte revisorer (63 pct. 
i 2010), mens kun 19 pct. af kandidaterne i 2010 kommer fra revisionsvirksomheder med op til 
25 godkendte revisorer.  
 
Tabel 3.3.12. Antal kandidater til revisoreksamen fordelt på størrelse af revisionsvirksomhed 
 - ÅR - 

 2010 2009 2008 

 Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 

<5 15 10 21 12 15 10 

6-25 14 9 16 9 14 9 

26-50 12 8 13 7 17 11 

51-100 12 8 17 10 7 5 

>100 94 63 101 58 96 64 

Andet1 2 1 6 3 2 1 

I alt  149  174  151  
Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsens eksamenslister 
1 Ikke beskæftiget i dansk revisionsvirksomhed 
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Revisionsvirksomhederne med mere end 100 godkendte revisorer udgjorde 14 pct. af det sam-
lede antal revisionsvirksomheder, der havde kandidater til den skriftlige revisoreksamen i 
2010. Tallene for 2008 og 2009 viser en tilsvarende andel.  
 
Tabel 3.3.13 nedenfor viser tilsvarende kandidaterne til den skriftlige kvalifikationseksamen, 
fordelt på størrelsen af revisionsvirksomheden, de kommer fra. Alle kandidater fra revisions-
virksomheder med over 50 godkendte revisorer kommer fra statsautoriserede revisionsvirk-
somheder.  
 
I 2010 var der lige mange statsautoriserede og registrerede revisionsvirksomheder, der indstil-
lede kandidater til kvalifikationseksamen. I 2008 udgjorde registrerede revisionsvirksomheder 
56 pct. af de virksomheder, der indstillede kandidater til eksamen. 
 
Tabel 3.3.13. Antal kandidater til kvalifikationseksamen fordelt på størrelse af revisionsvirksomhed 
 - ÅR - 

 2010 2009 2008 

 Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 

<5 16 39 21 47 24 52 

6-25 8 20 10 22 13 28 

26-50 5 12 0 - 0  

51-100 1 2 4 9 0  

>100 9 22 9 20 9 20 

Andet1 2 5 1 2 0 - 

I alt  41  45  46  
Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsens eksamenslister 
1 Ikke beskæftiget i dansk revisionsvirksomhed 

 
Ved kvalifikationseksamen i 2010 kom 21 kandidater (51 pct.) fra statsautoriserede revisions-
virksomheder. Heraf havde 9 kandidater tillige indstillet sig til revisoreksamen. Det tilsvarende 
tal for 2009 udgjorde 28 (62 pct.), hvoraf de 16 kandidater tillige var indstillet til revisoreksa-
men. 
 
3.3.2. SR-Akademi – Uddannelse til statsautoriserede revisorer 
FSR er udbyder af det eksamensforberedende SR-Akademi, hvor første årgang startede i efter-
året 2007. Der er tale om et intensivt 2-årigt læringsforløb, der leder kandidaterne fra afsluttet 
CMA til eksamen som statsautoriseret revisor. Forløbet er tilrettelagt med praktisk fokus og 
med det formål at give kandidaterne den bedst mulige træning op til revisoreksamen - såvel 
skriftligt som mundtligt. 
 
Det er en betingelse for deltagelse, at kandidaten har bestået CMA senest på datoen for sidste 
tilmelding til kursus(dog gives der dispensation frem til 1. august). FSR anbefaler, at kandida-
ten minimum har 2 års erfaring som revisor inden tidspunktet for tilmelding. 
 
Undervisningen består af:  
 4 internatkurser af 5 dages varighed (mandag – fredag)  
 Skriftlig Eksamenstræningskursus før den skriftlige revisoreksamen  
 Mundtligt eksamenstræningskursus før den mundtlige revisoreksamen  
 En årlig skriftlig prøveeksamen  
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 En ekstra skriftlig prøveeksamen (afvikles under private forhold)  
 
Der er adgangskrav til de enkelte moduler i form af en skriftlig opgave og en Multiple Choice 
Test, og hvis adgangskravene ikke opfyldes, kan kandidaten ikke deltage på det aktuelle modul 
og må derfor vente til det følgende år. 
 
For at sikre et højt og ensartet niveau udsendes der forud for det enkelte modul, lister med den 
litteratur, kandidaten skal læse eller opdatere inden kursets start. Der er tale om grundlæggende 
CMA stof. 
 
Omdrejningspunktet i undervisningen er opgaveløsning i virkelighedsnære cases, rollespil med 
træning i eksamenslignende situationer, krav til efterfølgende praktik på kundeopgaver og situ-
ationer – for at få den faglige viden omsat til praksis. Desuden indgår løsning af skriftlige op-
gaver og litteraturstudier. 
 
For at understøtte kandidatens mulighed for et optimalt udbytte af forløbet, opfordres alle virk-
somheder til at tilknytte en mentor til den enkelte kandidat - en mentor, der har beslutnings-
kompetence til at støtte kandidaten og påvirke arbejdsområder og opgavetyper. 
 
Undervisningsformen og holdstørrelsen skifter mellem foredragsform for hele årgangen, klas-
seundervisning á ca. 30-40 personer og gruppeundervisning á ca. 8 personer. Ud fra ønsket om 
tæt kontakt og sparring med kandidaterne vil 6 gennemgående undervisere følge holdet under 
hele modulet. Hertil kommer specialister og foredragsholdere, samt yderlige 3 undervisere som 
supplerer underviserteamet.  
 
Oversigt over strukturen i modulerne på SR-Akademi 

- ÅR 1 - - ÅR 2 - - ÅR 3 - 
1. semester (ef-

terår) 
2. semester (for-

år) 
3. semester (ef-

terår) 
4. semester (for-

år) 
5. semester (ef-

terår) 

Introdag Modul II Modul III Modul IV 
Mundtlig eksa-
menstræning 

Modul I 
Skriftlig prøve-

eksamen 
Ekstra prøve-

eksamen 
Prøveeksamen  

   
Ekstra prøve-

eksamen 
 

   
Skriftlig eksa-
menstræning 

 

 
Omkostning 
Startgebyr  12.500 kr.

5 dages-Modul (internat) 

Der udbydes i alt 5 Moduler á 5 dage 
21.300 kr.

1 dags Introkursus 

(Kandidatens mentor deltager gratis) 
1.700 kr.

2 dages Prøveeksamen 3.200 kr.

Gennemgang af prøveeksamen 900 kr.

2 dages Prøveeksamen (privat) 2.700 kr.

3 dages Mundtlig eksamenstræning (internat) 13.300 kr.

Kilde: FSR’s hjemmeside (13/12 2010). Priser gældende til 31/12 2010 
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Den samlede omkostning for deltagelse i SR-Akademi udgår således i alt kr. 140.800. 
 
Som det fremgår af afsnit 3.3.1.2. ovenfor har 98 pct. af de statsautoriserede revisionsvirksom-
heder oplyst, at de betaler deres medarbejderes deltagelse i SR-Akademi. Dertil kommer, at 62 
pct. tillige har oplyst, at medarbejderen får betalt forberedelsestid til deltagelse i kurset. 
 
Der er således for revisionsvirksomhederne en betydelig omkostning forbundet med at uddanne 
en statsautoriseret revisor under den praktiske uddannelse.  
 
Effekt 
Det 1. hold kandidater, som havde gennemført det nye SR-Akademi, kunne gå til revisoreksa-
men i 2009. 
 
En opgørelse udarbejdet af FSR25 viser, at 64 pct. af eksaminander, der havde fulgt SR-
Akademi, bestod den skriftlige revisoreksamen, sammenholdt med en beståelsesprocent på 39 
pct. for de eksaminander, der havde fulgt det hidtidige Praktisk Del forløb.  
 
Den samlede beståelsesprocent ved den skriftlige revisoreksamen i 2009 lå på ca. 53 pct.. 
 
Den samlede beståelsesprocent for den skriftlige revisoreksamen i 2010 var 57,7 pct.. 
 
3.3.3. RevisorAkademi – Uddannelse til registreret revisor 
FRR udbyder 4 eksamensrelaterede kurser i kursusåret 2010-1126. Kurserne omfatter Forbere-
delseskursus til kvalifikationseksamen, Brush up-kursus 2010, Skriftlig prøve-
kvalifikationseksamen og Mundtlig prøve-kvalifikationseksamen. 
 
Forberedelseskursus til kvalifikationseksamen 
Det ordinære kursusforløb strækker sig over perioden ultimo oktober 2010 – medio februar 
2011. Kurset kan suppleres med Brush up-kursus 2011 i august 2011. 
Målet med kurset er at give deltagerne redskaber og arbejdsmetoder, der skal gøre deltageren 
fagligt og mentalt i stand til at bestå kvalifikationseksamen. 
 
Undervisningen gennemføres som en kombination at skriftlig opgavebesvarelse, der foregår 
hos den enkelte kursist (opgaven mailes til den enkelte, der så har 8 timer til at løse den), grup-
pearbejde, indlæg fra lærerne, gennemgang af opgaver, diskussion, mundtlig fremstilling af 
forudsat emne og personlig coaching. Kurset giver ligeledes deltagerne konkrete skriveregler 
til brug for opgavebesvarelser.  
 
Der arbejdes herunder med 
 Hvordan en opgave struktureres 
 Hvordan en tekst målrettes forskellige modtagere 
 Hvordan man skriver kort, klart og forståeligt. 
 
Brush up-kursus 2010 
Kurset er et 1-dags kursus, hvor der er mulighed for at teste ”eksamensformen” lige forud for 
den skriftlige og mundtlige kvalifikationseksamen. 
 
 

                                            
25 Hvidbog om fremtidens revisoruddannelse, september 2010  
26 Kursus katalog 2010-2011 - RevisorAkademi 
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Skriftlig prøve-kvalifikationseksamen 
Kurset er et 1-dags kursus som forberedelse til den skriftlige kvalifikationseksamen. 
 
Målet med kurset er at give deltagerne en fornemmelse for den endelige kvalifikationseksamen 
– både hvad angår sværhedsgraden og forventninger. 
 
Kurset gennemføres som en prøveeksamen, der afholdes under samme vilkår som den skriftli-
ge kvalifikationseksamen. 
 
Mundtlig prøve-kvalifikationseksamen 
Kurset er et 1-dags kursus som forberedelse til den mundtlige kvalifikationseksamen. 
 
Målet med kurset er at give deltagerne fornemmelse for den endelige kvalifikationseksamen – 
både hvad angår sværhedsgrad og forventninger. 
 
Kurset gennemføres som en mundtlig prøveeksamen, der afvikles fuldstændig som den mundt-
lige kvalifikationseksamen, dvs. der vil være 30 min. forberedelse og 30 min. eksamination. 
Der kan være tilhørere i lokalet som ved kvalifikationseksamen. 
 
Omkostninger 
 Medlemmer af FRR Andre 

Forberedelseskursus til kvalifikations-
eksamen, inkl. Brush up-kursus 

17.600 kr. 25.200 kr.

Forberedelseskursus til kvalifikations-
eksamen, ekskl. Brush up-kursus 

14.500 kr. 20.500 kr.

Brush up-kursus1 3.250 kr. 4.850 kr.

Skriftlig prøve-kvalifikationseksamen Gratis 975 kr.

Mundtlig prøvekvalifikationseksamen Gratis 975 kr.  

Kilde: Kursuskatalog 2010-2011 fra RevisorAkademi 
1 FRR har oplyst, at prisen for Brush up-kusus i 2011 vil være hhv. kr. 3.350 og kr.  4.950. 
 
Som det fremgår af afsnit 3.3.1.2. ovenfor, har 98 pct. af de registrerede revisionsvirksomheder 
oplyst, at de betaler deres medarbejderes deltagelse i RevisorAkademi. Dertil kommer, at 59 
pct. tillige har oplyst, at medarbejderen får betalt forberedelsestid til deltagelse i kurset. 
 
Der er således for revisionsvirksomhederne en ikke ubetydelig omkostning forbundet med at 
uddanne en registreret revisor under den praktiske uddannelse. Hertil kommer, at mange regi-
strerede revisionsvirksomheder ligeledes har betalt udgiften til HD-studiet, for de medarbejde-
re, der er gået denne vej i uddannelsesforløbet. 
 
Effekt 
FRR har oplyst, at af de 45 eksaminander til den skriftlige kvalifikationseksamen i 2009 deltog 
 24 i Skriftlige prøveeksamen – heraf bestod 14 (beståelsesprocent 58,3) 
 14 i Forberedelseskursus til kvalifikationseksamen – heraf bestod 9 (beståelsesprocent 

64,3) 
 13 i både Skriftlig prøveeksamen og Forberedelseskursus til kvalifikationseksamen – heraf 

bestod 9 (beståelsesprocent 69,2). 
 
Den samlede beståelsesprocent til den skriftlige kvalifikationseksamen i 2009 var på 60. 
Den samlede beståelsesprocent til den skriftlige kvalifikationseksamen i 2010 var på 51,1. 
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4. Revisoreksamen 

4.1. De gældende regler 
4.1.1. Indholdet i 8. direktiv 
8. direktiv indeholder i artiklerne 6-12 rammerne for de krav, der i EU som minimum stilles til 
revisorer, der kan godkendes til at udføre lovpligtig revision i medlemslandene. Det er dog især 
artiklerne 6, 7, 8 og 10, der er af interesse for den danske revisoruddannelse, idet disse artikler 
indeholder rammerne for den teoretiske og praktiske uddannelse samt for den endelige kvalifi-
kationseksamen. 
 
Der er med direktivets regler ikke tale om en egentlig harmonisering af revisoruddannelsen i 
EU, idet de enkelte medlemslande inden for de udstukne rammer frit kan tilrettelægge uddan-
nelsen, som de finder det hensigtsmæssigt. Da der er tale om minimumsregler, kan det enkelte 
medlemsland gå videre end direktivets krav. 
 
Når kandidaten har gennemgået et teoretisk og praktisk uddannelsesforløb, skal vedkommende 
bestå en faglig kvalifikationseksamen for at blive godkendt til at udføre lovpligtig revision. 
Denne kvalifikationseksamen skal være på niveau med afgangseksamen fra et universitet. 
Formålet med denne afsluttende kvalifikationseksamen er ifølge art. 7 at sikre, at vedkommen-
de har den fornødne teoretiske viden om de forhold, der er relevante for udøvelse af lovpligtig 
revision samt evnen til at anvende denne viden i praksis. 
 
Selve den faglige kvalifikationseksamen omhandles i direktivets art. 7. Hovedformålet med 
denne eksamen er at sikre, at den pågældende eksaminand har den tilstrækkelige viden og for-
står at benytte denne i praksis. Eksamen skal være på universitets- eller lignende niveau, og 
eksaminationen skal i det mindste være skriftlig. Herudover angiver direktivet intet om den 
afsluttende eksamen, som det således er op til det enkelte medlemsland at tilrettelægge. 
 
Spillerummet, inden for hvilket det enkelte medlemsland selv kan tilrettelægge uddannelsesfor-
løbet, er således ganske vidt. Direktivet angiver et niveau - universitetsniveau - det angiver, at 
der skal være et teoretisk uddannelsesforløb, der omfatter en række opremsede fag, og det an-
giver kravene til den praktiske uddannelse. Endelig angiver det niveauet for den afsluttende 
eksamen, og hvad den skal sikre. 
 
Direktivet udtaler sig ikke om den teoretiske uddannelses niveau eller omfang, og det siger 
intet om, hvor mange timer, de enkelte fag skal omfatte. Direktivet siger heller intet om, hvor-
vidt det teoretiske forløb skal afsluttes med en selvstændig eksamen eller prøve. 
 
Heller ikke samspillet mellem den teoretiske og den praktiske uddannelse berøres. Det står 
således medlemslandene frit for at bestemme rækkefølgen, herunder om uddannelsen kan fore-
gå på deltid. Hvor mange år, der må forløbe mellem den teoretiske uddannelse og den afslut-
tende kvalifikationseksamen, siger direktivet intet om, og - udover et krav om, at den i det 
mindste delvis skal være skriftlig - berører direktivet heller ikke spørgsmålet om, hvordan kva-
lifikationseksamen skal afholdes - om der kan benyttes afløsningsopgaver, og over for hvem 
eksamen skal aflægges.  
 
Endelig bemærkes, at direktivet alene stiller krav til revisorer, der skal godkendes til at udføre 
lovpligtig revision i deres medlemsland. Derimod stiller direktivet ikke nogen krav til reviso-
rer, der ikke skal udføre lovpligtig revision, men som alene skal udføre andre opgaver, f.eks. 
afgive andre erklæringer med eller uden sikkerhed. 
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4.1.2. Gensidig anerkendelse 
Ifølge direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (direktiv 2005/36/EF af 
7. september 2005) skal medlemslandene, hvor der er tale om et lovreguleret erhverv, som ud-
gangspunkt anerkende de kvalifikationer, som en person har opnået i et andet medlemsland, og 
som dér giver vedkommende ret til at udøve erhvervet. 
 
For så vidt angår muligheden for at udøve lovpligtig revision i et medlemsland, har 8. direktiv 
imidlertid fastslået, at lovpligtig revision kun må udføres af revisorer eller revisionsvirksomhe-
der, som er godkendt af den medlemsstat, som kræver den lovpligtige revision. 8. direktivs art. 
14 indeholder i overensstemmelse hermed en bestemmelse, der nærmere regulerer, under hvil-
ke betingelser en sådan godkendelse kan opnås i et andet medlemsland. 
 
En revisor eller en revisionsvirksomhed, der er hjemmehørende i et andet medlemsland, og 
som ikke er godkendt efter de danske regler, kan således ikke udøve lovpligtig revision i Dan-
mark. Derimod vil vedkommende som tjenesteyder kunne afgive andre erklæringer med eller 
uden sikkerhed, jf. art. 5 i direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.  
 
4.1.3. Dansk lovgivning 

4.1.3.1. Bekendtgørelse om revisoreksamen og kvalifikationseksamen  
Hjemmelsgrundlag  
Reglerne om den afsluttende revisoreksamen og kvalifikationseksamen findes i lov nr. 468 af 
17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), der trådte i 
kraft den 1. juli 2008. Af lovens § 3, stk. 1, nr. 4, fremgår det, at Erhvervs- og Selskabsstyrel-
sen kan godkende en person som statsautoriseret revisor eller registreret revisor, hvis vedkom-
mende har bestået en særlig eksamen, jf. regler udstedt i medfør af § 33, stk. 7. 
 
§ 33, stk. 7, indeholder hjemmel for styrelsen til at fastsætte nærmere regler om eksamen for 
statsautoriserede og registrerede revisorer, herunder betingelserne for at indstille sig til eksa-
men, eksamenskravene, eksamens afholdelse og bedømmelsen. 
 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens har udstedt disse regler i bekendtgørelse nr. 1029 af 22. okto-
ber 2008 om revisoreksamen og kvalifikationseksamen for henholdsvis statsautoriserede revi-
sorer og registrerede revisorer. Revisorkommissionen har udarbejdet en vejledning til revisor-
eksamen for statsautoriserede revisorer og en vejledning til kvalifikationseksamen for registre-
rede revisorer, begge dateret juni 2009. 
 
Nedenfor skal i kort form redegøres for de overordnede principper for de to eksaminer, som de 
er fastsat i bekendtgørelsen og vejledningerne. Såvel bekendtgørelsen som de to vejledninger 
er optrykt som bilag, og de mere detaljerede regler vil derfor kunne findes i bilagene. 
 
Indhold mm. 
For at indstille sig til revisoreksamen/kvalifikationseksamen kræves, at den teoretiske uddan-
nelse er gennemført. For personer, der vil være statsautoriserede revisorer, kræver dette en be-
stået revisorkandidateksamen (CMA), og for personer, der vil være registrerede revisorer, kræ-
ves en af følgende uddannelser er bestået: 
- uddannelsen til registreret revisor fra handelshøjskole/universitet 
- revisorkandidateksamen (CMA) 
- revisoruddannelsen på handelsskolerne. 
 
Om indholdet af den teoretiske uddannelse henvises til afsnit 2.1.3.3., der omhandler teoretisk 
uddannelse. 
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Som yderligere betingelse for at kunne indstille sig til revisoreksamen henholdsvis kvalifikati-
onseksamen kræves for begge grupper, at 
- der højst er forløbet 8 år efter udløbet af det kalenderår, hvori den teoretiske uddannelse er 

gennemført, samt 
- vedkommende i mindst 3 år har deltaget i relevante praktiske opgaver under tilsyn af en 

godkendt revisor. 
 
Både revisoreksamen og kvalifikationseksamen består af såvel en skriftlig praktisk prøve som 
en mundtlig praktisk prøve. For begge gælder, at det er en forudsætning for at gå op til den 
mundtlige prøve, at den skriftlige prøve er bestået. For begge gælder endvidere, at indstilling til 
den mundtlige prøve skal ske senest 3 år efter, at den skriftlige prøve er bestået. 
 
Til hver af de to eksaminer gives tre forsøg. Har man tre gange påbegyndt den skriftlige eller 
mundtlige prøve, kan man ikke indstille sig til denne prøve igen. 
 
Om formål og indhold af prøverne er vejledningerne for statsautoriserede og registrerede revi-
sorer stort set enslydende (den citerede tekst nedenfor angår de førstnævnte): 
”Under prøverne skal kandidaterne over for Revisorkommissionen godtgøre, at deres praktiske 
duelighed har nået et sådant niveau, at det er forsvarligt at meddele dem beskikkelse som 
statsautoriserede revisorer. De afprøves derfor såvel skriftligt som mundtligt i de områder, 
som hører under en statsautoriseret revisors virkefelt, såsom: 
 
Opgaveaccept, opgavens planlægning og udførelse, erklæringer og beretninger, vurdering af 
regnskabssystemer og risikostyring, koncernregnskaber, regnskabsanalyse, kriseramte virk-
somheder, generationsskifte, rådgivning og assistance indenfor regnskabs- og skattespørgsmål, 
finansieringsforhold, værdiansættelser, køb og salg af virksomheder, rentabilitetsanalyser samt 
undersøgelser i forbindelse med rationalisering og administrativ organisation. 
 
Formålet med revisoreksamen er at konstatere, om en kandidat i forlængelse af den teoretiske 
uddannelse har gennemgået den nødvendige erfarings- og modningsproces for en statsautori-
seret revisor. Det skal dokumenteres, at vedkommende ud fra sit kendskab til lovgivningen, 
administrativ praksis og domstolsafgørelser samt under hensyntagen til de for revisorstanden 
gældende etiske regler om forholdet til klienter og myndigheder, medarbejdere og andre revi-
sorer har evnen til at løse de arbejdsopgaver, der sædvanligt forekommer i en statsautoriseret 
revisors virksomhed.” 
 
Den skriftlige prøve for statsautoriserede revisorer afholdes over 2 dage, begge af 8 timers va-
righed. 
 
Den skriftlige prøve for registrerede revisorer afholdes over 1 dag af 8 timers varighed. 
 
Den mundtlige prøve adskiller sig kun ved varigheden af henholdsvis forberedelsestid og ek-
saminationstid: For statsautoriserede revisorer er tiderne 40 minutters forberedelsestid og 30-40 
minutters eksamination. For registrerede revisorer er tiden henholdsvis 30 minutter og 20-30 
minutter. 
 
For begge grupper gælder, at der såvel for den skriftlige som for den mundtlige prøve gives 
bedømmelsen: ”bestået” eller ”ikke bestået”. 
 

4.1.3.2. Vejledning om egnethedsprøve 
I overensstemmelse med kravene i 8. direktiv og direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssi-
ge kvalifikationer indeholder revisorlovens § 10, stk. 1, hjemmel til, at Erhvervs- og Selskabs-
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styrelsen kan godkende personer, som i en anden medlemsstat (og Schweiz) har gennemført en 
uddannelse, som kan ligestilles med den danske. Personen skal dog dokumentere kendskab til 
dansk lovgivning, jf. bestemmelsens sidste pkt. 
 
Revisorkommissionen har i Vejledning af juni 2009 fastsat kravene til indholdet af den egnet-
hedsprøve, som giver adgang til godkendelse som henholdsvis statsautoriseret og registrere 
revisorer. Prøven omfatter: 
1. Materielle erhvervsretlige regler Selskabsret, finansieringsret og insolvensret. Herunder 

hører regler og fremgangsmåder ved erhvervsdrivendes bogføring, regnskabsopgørelser i 
forbindelse med skifte, konkurs, akkord og likvidation samt fusioner og spaltninger.  

2. Skatte- og skatteforvaltningsret. Love, bekendtgørelser, cirkulærer og praksis om ind-
komstbeskatning, beskatning af formueafkast, gave- og arveafgift og omsætnings- og for-
brugsafgifter, samt rådgivning i skattespørgsmål. 

3. Regler for regnskabsaflæggelse. Lovgivning, bekendtgørelser og cirkulærer, der vedrører 
regnskabsaflæggelse. 

4. Regler for udøvelse af revisionsvirksomhed i Danmark. Afgivelse af erklæringer og udar-
bejdelse af rapporter i henhold til erklæringsbekendtgørelsen og andre danske love og be-
kendtgørelser samt danske lovkrav og dansk praksis om god revisorskik, uafhængighed og 
revisoretik. 

 
Prøven har form som en mundtlig prøve, der gennemføres efter samme retningslinier som den 
mundtlige revisor- og kvalifikationseksamen for henholdsvis statsautoriserede og registrerede 
revisorer. 
 
Prøven afholdes to gange om året, henholdsvis i maj og november/december. 
  
Bestemmelsen i § 10 kan også benyttes på revisorer fra lande uden for de nævnte områder, som 
skønnes at have opnået den relevante uddannelse. For sådanne personer vil der dog - efter den 
sparsomme praksis på området - som oftest blive krævet en praktikperiode i en dansk revisi-
onsvirksomhed samt beståelse af revisor- eller kvalifikationseksamen, men en udvidet egnet-
hedsprøve kan evt. benyttes i stedet. 
 
4.2. Afløsningsopgave 
4.2.1. Generelt 
I det indledende afsnit 5 om ”Revisoreksamens historie” nævnes, at der i 1973 indførtes afløs-
ningsopgaver som erstatning for den traditionelle afsluttende revisoreksamen. Muligheden for 
at afslutte revisoreksamen med en afløsningsopgave bestod indtil 1996, hvor denne mulighed 
blev afskaffet. 
 
Forud for den endelige revisoreksamen havde kandidaten bestået en egentlig kandidateksamen 
(cand. merc. - i dag cand. merc. aud.). Denne kandidateksamen - fandt man - gav den fornødne 
garanti for, at den pågældende havde sin teoretiske viden på plads. 
 
Efter det oplyste i ”Revisorkommissionen 1913-1988” var formålet med afløsningsopgaven 
herefter, at kandidaten 
 

”alene skulle dokumentere at være nået til det stade i sin ”udvikling”, hvor modenheden i 
det praktiske arbejde havde nået den selvstændigheds- og sværhedsgrad, at den pågæl-
dende nu var egnet til at opnå sin beskikkelse som statsautoriseret revisor.”  

 
Generelt var det opfattelsen, at afløsningsopgaven var et bedre bedømmelsesgrundlag end den 
traditionelle revisoreksamen for at meddele kandidaterne beskikkelse. 
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Modsat den traditionelle eksamensform, som dengang bestod af 3x8 timers skriftlig prøve og 
2x20 minutters mundtlig eksamen (i dag 2x8 timer og 1x40 minutter), fandt man, at en afløs-
ningsopgave bedre afspejlede det daglige arbejde, som en revisor udfører. 
 
Af Revisorkommissionens vejledning vedrørende afløsningsopgaver af 20. januar 1987, frem-
går det bl.a., at 
 

”Som afløsningsopgave skal sædvanlig vis benyttes en større opgave bestående af et i det 
praktiske liv udført revisorarbejde, som kandidaten har været beskæftiget med på en til-
strækkelig selvstændig måde, og som Revisorkommissionen efter omfanget og beskaffen-
heden af kandidatens arbejde anser for egnet til at godtgøre vedkommendes praktiske 
duelighed. 
 
Afløsningsopgaver kan vedrøre emner inden for revisionsmæssige, regnskabsmæssige, 
skattemæssige, selskabsretlige, skifteretlige eller driftsøkonomiske områder, jf. de emner, 
som er nævnt i eksamensbekendtgørelsen …….., eller andre emner, der kan godkendes af 
Revisorkommissionen.” 

 
En afløsningsopgave skal ledsages af bilag, der sætter kommissionen i stand til at danne sig et 
begrundet skøn over arbejdets udførelse samt en erklæring fra kandidaten om, at de væsentlig-
ste undersøgelser har påhvilet ham, og at han i alt væsentligt har udarbejdet afløsningsopgaven. 
 
Bedømmelsesgrundlaget bliver herefter den indleverede afløsningsopgave med tilhørende bi-
lag, en eventuel redegørelse samt evt. supplerende oplysninger, som kommissionen har bedt 
om. 
 
Afløsningsopgaven skal ”forsvares” ved en mundtlig eksamination af 1-1½ times varighed, der 
tager udgangspunkt i opgaven. Der kan dog også eksamineres i emner, der ligger ud over af-
løsningsopgaven, herunder kandidatens naturlige paratviden, hvorved kandidatens viden i em-
ner, som vedkommende ikke har forberedt sig specielt på, bliver afprøvet. 
 
Modsat ved den almindelige eksamination, hvor der gives særskilt karakter for den skriftlige og 
den mundtlige eksamen, gives der for afløsningsopgaven én samlet karakter. 
 
Som omtalt ovenfor ophørte muligheden for at afslutte revisoreksamen med en afløsningsop-
gave endeligt i 1996 ved bekendtgørelse nr. 605 af 28. juni 1996. 
 
Nedenfor skal omtales nogle styrker og svagheder ved afløsningsopgaven. 
 
4.2.2. Styrker ved afløsningsopgave 
Det er allerede nævnt, at man, da man overvejede afløsningsopgaver, var af den opfattelse, at 
når en kandidat havde bestået en egentlig kandidateksamen (cand. merc. - i dag cand. merc. 
aud.), så havde man den fornødne garanti for, at den pågældende havde sin teoretiske viden på 
plads. 
 
Det, der herefter skulle afprøves, var kandidatens modenhed og udvikling med det praktiske 
revisorarbejde, herunder om vedkommende havde tilstrækkelig selvstændighed til at opnå be-
skikkelse. 
 
Det var opfattelsen, at den almindelige eksamen (3x8 timers skriftlig prøve) kun vanskeligt 
kunne udformes, så den ligner det daglige arbejde, en revisor udfører. Enten måtte opgaven 
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stilles med et begrænset antal oplysninger, som kan afskære kandidaten fra nogen af de løsnin-
ger, vedkommende i praksis ville nå frem til. Eller man måtte medtage samtlige oplysninger, 
hvorved kandidaten ville have vanskeligt ved inden for det afsatte tidsrum at orientere sig i og 
løse den stillede opgave. 
 
Samme betænkeligheder gjorde sig gældende ved den mundtlige eksamen. 
 
Heroverfor stod afløsningsopgaven, som var et stort, omfattende arbejde, udført for en klient i 
praksis. 
 
Som supplement til det præsterede arbejde skulle der være udarbejdet et omfattende teksthæfte, 
som uddybede problemkredsene, og som kunne give udtryk for kandidatens synspunkter, hvor 
disse ikke har været helt sammenfaldende med de løsninger, som det revisionsfirma, hvor kan-
didaten arbejder, er nået til. 
 
Afløsningsopgaven følges op med en mundtlig eksamination ad 1-1½ times varighed. Denne 
eksamination vil tage udgangspunkt i afløsningsopgaven, men kan også omfatte emner uden 
for opgaven.    
 
Ved bedømmelsen af afløsningsopgaven blev der lagt afgørende vægt på at vurdere den skrift-
lige og mundtlige præstation hver for sig og til sidst foretage en samlet bedømmelse af præsta-
tionen. 
 
Som det fremgår af beskrivelsen, synes de afgørende momenter, der taler for indførelsen af 
afløsningsopgaver, at være tre ting: 
- Den teoretiske viden må antages at være på plads med den beståede kandidateksamen. 
- Opgaven gav bedre mulighed for at vurdere kandidatens modenhed og selvstændighed, og 

gav dermed et bedre bedømmelsesgrundlag for meddelelse af autorisation. 
- Skepsis mht. muligheden for at den almindelige revisoreksamen kunne udformes, så den 

gav garanti for kandidatens løsningsorientering. Der var i Revisorkommissionen ingen tvivl 
om, at afløsningsopgaven var den almindelige revisoreksamen overlegen. 

 
4.2.3. Svagheder ved afløsningsopgave 
Afløsningsopgaven blev som omtalt endeligt afskaffet ved bekendtgørelse i 1996. Af eksa-
mensstatistikkerne fremgår det, at ca. 1/3 af kandidaterne valgte at benytte sig af afløsningsop-
gave, mens hovedparten ca. 2/3 benyttede sig af den almindelige eksamen (3x8 timer + 2x20 
min.), der i dagligt sprog kaldtes ”3 + 2-ordningen”. 
 
Svaghederne ved afløsningsopgaverne var dog flere: 
- Det var vanskeligt at kontrollere, hvem der egentligt havde udført arbejdet. En praktisk 

opgave med en problemkreds, der kunne godkendes til afløsningsopgave, ville næsten altid 
være udført under en godkendt revisors medvirken og ansvar. 

- Bedømmelsesgrundlaget blev stærkt varierende, da opgavernes sværhedsgrad var forskel-
lig. 

- Det var vanskeligt at finde arbejdsopgaver, der egnede sig som afløsningsopgave, og det 
var især vanskeligt for kandidater fra de mindre revisionsvirksomheder. Det kunne påvirke 
rekrutteringen til de mindre firmaer, ligesom kandidaterne kunne blive afhængige af firma-
et, som derved reelt kunne bestemme, hvornår kandidaten kunne gå til eksamen. 

 
Afløsningsopgaven blev aldrig den eneste eksamensform, bl.a. fordi det var meget vanskeligt 
at skaffe konkrete arbejdsopgaver, der kunne danne grundlag for en afløsningsopgave. Afløs-
ningsopgaven blev derfor kun en alternativ eksamensform. 
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Grunden til den endelige afskaffelse af afløsningsopgaven som eksamensform var formentlig, 
at den enkelte opgave med bilag samlet fyldte mellem 100 og 200 sider, og at bedømmelsen 
derfor stillede meget store krav til eksaminatorer og censorer. Hertil kommer formentlig, at 
denne eksamensform - netop pga. de store krav - var væsentlig dyrere end ”3 + 2-ordningen”. 
 
Samtidig blev ”3 + 2-ordningen” ændret fra at være tre selvstændige opgaver til at være én 
samlet opgave over tre dage, hvilket gav mulighed for i opgavestillelsen at komme nærmere en 
realistisk arbejdsopgave. 
 
Siden afskaffelsen af afløsningsopgaven har der kun været en eksamensform, som i dag er ble-
vet til en ”2 + 1-ordning”, med en skriftlig del af 2x8 timer, som skal bestås, før man kan gå til 
den mundtlige prøve, hvor der eksamineres i 1x30-40 minutter med 40 minutters forberedelses-
tid. 
 
4.3. Revisoreksamen i udvalgte lande 
Revisorkommissionen har stillet en række EU/EØS-lande spørgsmål om uddannelsesforløbet 
for personer, der ønsker at blive godkendte revisorer i overensstemmelse med reglerne i 8. di-
rektiv. Spørgsmålene blev stillet i et spørgeskema og vedrørte bl.a. teori, praksis og kvalifikati-
onseksamen. 
 
Spørgeskemaet er besvaret - helt eller delvist - af Sverige, Norge, Belgien, Polen, Tyskland, 
UK og Holland. Nedenfor gives en summarisk gennemgang af besvarelserne for så vidt angår 
eksamen. 
 
4.3.1. Afsluttende eksamen i Sverige 
I Sverige har man tre forskellige typer godkendte revisorer: 
1) Statsautoriseret revisor 
2) Godkendt revisor med eksamen 
3) Godkendt revisor uden eksamen.  
 
Både statsautoriserede revisorer og godkendte revisorer med eksamen kan udføre lovpligtig 
revision. Lovgivningsmæssigt er der således ingen forskel på, hvad en statsautoriseret revisor 
og en godkendt revisor med eksamen kan udføre. Der kan dog i visse situationer - f.eks. i en 
virksomheds vedtægt - være et krav om, at revisionen foretages af en statsautoriseret revisor.  
 
En godkendt revisor uden eksamen må ikke udføre lovpligtig revision i et selskab, der har akti-
er, warrents eller obligationslån, der er optaget til handel på et reguleret marked eller tilsvaren-
de markedsplads uden for EØS. Den godkendte revisor uden eksamen er historisk, idet uddan-
nelsen siden 2001 ikke har været mulig at tilvælge. Titlerne findes fortsat i revisionsbranchen, 
men der er sat begrænsninger for, hvad disse revisorer uden eksamen må udføre. 
 
Eksamen 
Den endelige eksamen afholdes mindst en gang om året og finder normalt sted i okto-
ber/november. Hvis der er flere end 30 ansøgere til eksamen, kan eksamen afholdes to gange 
om året. 
 
Eksamen for begge titler er skriftlig og strækker sig over to dage med 4,5 time hver dag. Ek-
samen indeholder fire sager, som er baseret på virkelige sager. I Sverige benyttes ikke afløs-
ningsopgaver. 
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Alle skal bestå eksamen til godkendt revisor, og først derefter kan man gå til eksamen for at 
blive godkendt som statsautoriseret revisor. 
 
Det er ”bestyrelsen”27 som er ansvarlig for den endelige eksamen. Imidlertid har ”bestyrelsen” 
udpeget et råd bestående af tre autoriserede revisorer og to professorer i erhvervsøkonomi til at 
stille og overvåge spørgsmål og svar i den afsluttende eksamen. 
 
Den skriftlige eksamen bliver produceret af et råd bestående af tre autoriserede revisorer og to 
professorer i erhvervsøkonomi i samarbejde med en udpeget ekstern statsautoriseret revisor. 
 
I Sverige er der ikke nogen tidsgrænser for, hvornår man skal have gennemført den endelige 
eksamen. 
 
4.3.2. Afsluttende eksamen i Norge 
I Norge findes der 2 typer godkendte revisorer: 
1) Statsautoriseret revisor 
2) Registreret revisor 
 
Både statsautoriserede og registrerede revisorer kan udføre lovpligtig revision, men børsnote-
rede selskaber skal revideres af en statsautoriseret revisor. 
 
Eksamen 
Adgangskravene til den afsluttende eksamen er gennemførelse af det teoretiske og praktiske 
forløb. 
 
For både den registrerede og statsautoriserede revisor er eksamen en fire timers skriftlig prøve, 
som foregår hjemme. Eksamen er baseret på en hypotetisk konkret situation. 
 
Den skriftlige eksamen udarbejdes af et udvalg, der udpeges af FSAN28, der udelukkende har 
denne opgave. Udvalget består af ét medlem fra FSAN, et medlem fra hver af de to institutio-
ner, der tilbyder kandidatuddannelse, et medlem fra revisionsudvalget om uddannelse og to 
medlemmer udpeget af Instituttet for Godkendte Revisorer (den faglige sammenslutning). 
 
Til den skriftlige eksamen er der mindst to eksaminatorer og censorer. Censorer skal være an-
sat på en lektor-/førsteamanuensisniveau eller højere ved et universitet eller tilsvarende viden-
skabelig institution eller på anden måde have dokumenteret videnskabelige kvalifikationer. 
 
Eksamen afholdes mindst én gang om året, og finder normalt sted i oktober/november. Der er 
ubegrænsede muligheder for at gå til reeksamen. Der er heller ingen tidsgrænser for, hvornår 
den endelige eksamen skal være gennemført. 
 
4.3.3. Afsluttende eksamen i Holland 
I Holland findes i øjeblikket to grupper revisorer, der kan udføre lovpligtig revision. Den hol-
landske lovgivning for revisorer er imidlertid under revision, og det kan påvirke reglerne om 
uddannelsen til at udføre lovpligtig revision. De nuværende grupper er: 
1) Register Accountant (hertil kræves en master of science titel) 
2) Accountant-Administratieconsulent. 
 
I Holland har man både skriftlig og mundtlig prøve. 

                                            
27 Det svenske tilsyn ”Revisornämden”. 
28 Finanstilsynet i Norge. 
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Den skriftlige prøve består af en opgave, som udarbejdes af kandidaten selv, og som indeholder 
en praktisk problemstilling, som kandidaten har arbejdet med. Den skriftlige prøve skal bestås, 
før tilmelding til den mundtlige prøve kan finde sted. 
Den mundtlige prøve er af en varighed på ca. 45 minutter og består/kan bestå af en eksaminati-
on i den udarbejdede skriftlige opgave. 
 
Det er en ”professional body”29, som er ansvarlig for den endelige eksamen, og som varetager 
den mundtlige prøve. Det er ”the professional body”, som afgør hvem, der kan virke som ek-
saminatorer. 
 
Den mundtlige prøve afholdes løbende året igennem, og der er ingen begrænsninger på, hvor 
mange gange en kandidat kan tilmelde sig, ligesom der heller ikke er nogen tidsmæssige græn-
ser for, hvornår man kan gå op til eksamen. 
 
4.3.4. Afsluttende eksamen i UK 
I England findes der fem revisororganisationer (professional bodies - Recognised Qualifying 
Bodies), som tilbyder revisoruddannelsen. De overvåges af the Oversight Board.  
 
Godkendelse som revisor er en nødvendighed for, at kunne udføre lovpligtig revision. Derud-
over skal personen være registreret hos en af de Recognised Supervisory Bodies (RSBs), som 
også er underlagt tilsyn af the Oversight Board. 
 
Organisationerne stiller ekstra betingelser for at holde revisor opdateret med den nyeste viden. 
 
Der er ikke lovkrav om revision af bestemte typer af virksomheder, men det er op til revisions-
virksomhederne at sørge for, at revisoren har den nødvendige viden og kompetence.  
 
Godkendelse som revisor kræver et vist niveau, men ikke nødvendigvis en universitetsuddan-
nelse. En tidligere undersøgelse i England har dog vist, at de større revisionsfirmaer kun rekrut-
terer kandidater. 
 
Alle studerende skal bestå en skriftlig eksamen. Denne endelige eksamen varierer mellem de 
fem organisationer. Mundtlig eksamen er ikke udbredt. 
 
4.3.5. Afsluttende eksamen i Tyskland 
I Tyskland findes der stadig to typer revisorer, der kan foretage lovpligtig revision: 
1) Wirtschaftsprüfer 
2) Vereidigter Buchprüfer. 
Det har dog ikke siden 31. december 2006 været muligt at blive godkendt som Vereidigter 
Buchprüfer. Denne type revisor vil således ikke forekomme på langt sigt. 
 
Eksamen 
Der skal bestås både en skriftlig og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve skal bestås, før 
man kan få adgang til at gå op til den mundtlige prøve. 
 
Den skriftlige prøve strækker sig over 7 dage à hver 4-6 timer. Denne prøve vedrører en hypo-
tetisk, praktisk situation. 
Den mundtlige prøve er af maksimalt 2 timers varighed. 
 
Eksamen afholdes to gange om året:  

                                            
29 Sammensætningen af ”the professional body” foreligger ikke oplyst. 
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 Skriftlig eksamen i februar, mundtlig i maj/juni. 
 Skriftlig eksamen i august, mundtlig i november/december. 
 
Den skriftlige opgave stilles af Aufgabenkommission (The Examination Task Board), der be-
står af 9 medlemmer: 
1 repræsentant fra et ministerium, 2 Wirtschaftsprüfer, 2 universitetsprofessorer i Business 
Administration, 1 repræsentant fra erhvervslivet, 1 advokat, 1 repræsentant fra ”the fiscal 
authority” og direktøren for ”the Examination Unit at WPK”. 
 
Den mundtlige opgave stilles af prüfungskommission (the Examination Board), der ligeledes er 
ansvarlig for den afsluttende eksamen. Prüfungskommissionen består af 7 medlemmer, der 
repræsenterer samme interessenter som i Aufgabenkommissionen, idet der dog kun deltager én 
universitetsprofessor. 
 
Der er som udgangspunkt ingen tidsmæssig grænse for, hvornår man kan indstille sig til den 
endelige eksamen. Der er dog mulighed for at bestå dele af den endelige eksamen samtidig 
med universitetsstudiet. I så fald skal kandidaten indstille sig til den endelige eksamen højest 3 
eller 6 år efter at have afsluttet universitetsstudiet. 
 
Kandidaterne har mulighed for at gå til eksamen 3 gange, og der dispenseres ikke herfra. 
 
Der er ikke mulighed for at aflevere afløsningsopgave. 
 
4.3.6. Afsluttende eksamen i Belgien 
I Belgien findes der kun 1 type revisor, men for at revidere finansielle virksomheder kræves en 
særlig godkendelse fra CBFA30. 
 
Eksamen 
Udover beståelse af teoretisk eksamen og fuldført praktisk uddannelse skal en kandidat god-
kendes til den endelige eksamen af en særlig ”training committee for practical training”, der 
vurderer kandidatens uddannelsesniveau (training proces, the result of the trainings exams or 
any other element it considers useful). 
 
Den skriftlige eksamination er af 7 timers varighed og består af en konkret, praktisk case. 
 
Ved den mundtlige eksamination er der ingen tidsgrænse. 
 
Der er ikke mulighed for afløsningsopgaver, men under den mundtlige eksamination skal kan-
didaten bl.a. forsvare besvarelsen af den skriftlige eksamensopgave. 
 
Den ansvarlige myndighed for eksamen er en særlig eksamenskommission (the training com-
mittee). Eksaminatorer er en jury sammensat af en akademisk professor fra universitetet, 3 
statsautoriserede revisorer og en person, som har erfaring i ”economic and social work”. 
 
Der kan ske reeksamination 5 gange inden for en periode på 5 år. 
 
Eksamen afholdes to gange årligt - i maj/juni og i november. 

                                            
30 Banking, Finance and Insurance Commission. 
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4.3.7. Afsluttende eksamen i Polen 
I Polen findes der kun én type revisor - statutory auditor - som kan udføre lovpligtig revision 
på alle enheder, hvis regnskaber skal revideres eller tilvælges revideret. 
 
Eksamen 
I Polen skal man både op til en skriftlig og en mundtlig eksamen. 
 
Den skriftlige, der dækker fagene oplistet i 8. direktivs art. 8, består af 10 skriftlige prøver i 4 
eksaminationer, hver a 2½-4 timers varighed. 
 
Den afsluttende eksamen (final diploma examination) er mundtlig og varer max. 30 minutter.  
 
Kandidaterne kan gå op til den skriftlige eksamen  3 gange, og til den mundtlige eksamen 5 
gange. En kandidat, der har fejlet alle 5 mundtlige prøver, skal gentage ”the internship” (prak-
tikken) under supervision af en godkendt revisor. 
 
Til den skriftlige eksamen deltager 3 personer fra eksamenskommissionen (formand eller næst-
formand og to andre medlemmer af bestyrelsen) som eksaminatorer. I den mundtlige eksamen 
deltager 3 personer fra eksamenskommission (formand eller næstformand plus to andre med-
lemmer af bestyrelsen) som censorer.  
 
I Polen har man observeret en svag stigning i antallet af kandidater til revisorerhvervet. Der 
vurderes dog at være et lille problem med, at praktikanterne forlader hvervet, inden de har be-
stået den afsluttende eksamen. 
 
4.3.8. Skematisk oversigt over den afsluttende eksamen i udvalgte EU/EØS-lande 

 Typer revisorer 
(lovpl. rev.) 

Skriftlig 
eksam.:  
- varigh. 

Eksam:   
række-
følge 

Mundtl. 
Eksam. 

Deadline 
- år, 
- gange 

Afløsn.-
opgaver 

Sverige 3 typer: 
- Statsautoriseret   
- Godkendt med 
eksamen 
[- Godkendt uden 
eksamen] 

2 dage à 
4½ time 
(4 sager base-
ret på virk. 
sager) 

Kun 
skriftlig 
eksamen 

Nej Nej - hverk. be-
grænsn. i varighed 
eller antal forsøg 
(re-eksamin.) 

Nej 

Norge 2 typer: 
- statsautoriseret 
- Registreret 
 

1x4 timers 
prøve, som 
tages hjem-
me(?)  

Kun 
skriftlig 
eksamen 

Nej Nej - hverk. be-
grænsn. i varighed 
eller antal forsøg 
(re-eksamin.) 

Nej 

Holland Indtil videre 2 
typer: 
- Register Ac-

countant 
- Accountant-

Administratie-
consulent 

(Ja). Men det 
er kandida-
tens egen 
opgave, jf. 
afløsningsop-
gave 

Den 
skriftlige 
opgave 
ligger til 
grund for 
den 
mundtli-
ge prøve 

Ja, af ca. 45 
min.s varig-
hed 

Nej - hverk. be-
grænsn. i varighed 
eller antal forsøg  

(Ja). Den 
skriftlige 
opgave 
udarbejdes 
af kandida-
ten selv 

UK 5 proff. bodies 
(RQB31) tilbyder 
uddan., som over-
våges af the Over-

12 forskel. 
specialeks. 
Kandidaten 
vælger efter 

                 
                 

Mundtlig 
eksamen 
bruges kun 
sjældent, Se 

 
 

 
 

                                            
31 Recognised Qualifying Bodies 
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sight Board. 
Det er en beting., 
at vedk. er regi-
streret hos en af 
the Recognised 
Supervisory Bo-
dies (RSB)  

sin speciali-
ser. virksom-
hed 
Alle RQB’s 
kandidater 
skal til skrift-
lig eksamen 

nærmere 
under skrift-
lig 

Tyskland Indtil videre 2 
typer: 
- Wirtschaftsprüfer 
- Vereidigter 

Buchprüfer (ikke 
godkendt efter 
2006) 

7 dage à 4-6 
timers varig-
hed 

Skriftlig 
eks. skal 
bestås før 
den 
mundtli-
ge 

Ja, efter den 
skriftlige. 
Varighed 
max. 2 tim. 

Nej, ingen be-
grænsning i varig-
hed. 
 
Max. 3 forsøg 

Nej 

Belgien Kun 1 type revisor, 
men for at revidere 
finansielle virk-
somheder skal 
haves en særlig 
godkendelse fra 
CBFA 

En 7 timers 
skr. prøve 

Skriftlig 
eks. skal 
bestås før 
den 
mundtli-
ge 

Ja, ingen 
tidsgrænser 
fastsat 

Deadline på 5 år 
(fremgår ikke fra 
hvornår) 

Ved den 
mundtlige 
eks. skal 
bl.a. den 
skriftlige 
opgave 
forsvares  

Polen 1 type: 
- Statutory Auditor 

10 skr. ek-
sam. i 4 ek-
saminationer 
à 2½-4 timers 
varig-hed 

Skr. eks. 
skal be-
stås før 
den 
mundtli-
ge 
 

Ja - den 
afsluttende, 
men ikke 
over 30 
minutters 
varighed 

Ja. NCSA32 kan 
fastsætte en frist 
for en given eksa-
minant 

Nej 

 
4.3.9. Sammenfatning af de indhentede oplysninger 
Som det fremgår af de to ovenstående skematiske fremstillinger, er de danske krav til at indstil-
le sig til den afsluttende revisor/kvalifikationseksamen såvel som kravene til selve eksamenen 
på visse punkter større og mere detaljerede end kravene i 8. direktiv. Det samme er tilfældet på 
en række punkter i forholdet til den afsluttende eksamen i visse andre EU/EØS-lande. 
 
Det gælder f.eks. med hensyn til den mundtlige prøve, som ikke kræves i direktivet, og som 
ikke synes at blive benyttet i flere af de andre spurgte EU/EØS-lande (Sverige, Norge og Eng-
land). 
 
Det gælder endvidere med hensyn til den skriftlige prøves længde, ligesom det gælder med 
hensyn til de tidsmæssige begrænsninger, der er indlagt i det danske system.  
 
4.4. Revisoreksamens økonomi  
I dag afholdes revisoreksamen én gang årligt for både registrerede og statsautoriserede reviso-
rer. Som omtalt foran afholdes både en skriftlig eksamen og en mundtlig eksamen for begge 
grupper. 
 
Den skriftlige eksamen afholdes normalt i slutningen af august måned, mens den mundtlige 
eksamen afholdes i november/december måned. 
 
Udgifterne til eksamen vil variere fra år til år, bl.a. vil de være påvirket af hvor mange kandida-
ter, der indstiller sig til henholdsvis skriftlig og mundtlig eksamen. 

                                            
32 The National Chamber of Statutory Auditors 
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Revisoreksamen (eksamen for statsautoriserede revisorer)  
Ved den skriftlige revisoreksamen var der i 2010 indstillet 149 kandidater.  
Prisen pr. kandidat ved den skriftlige revisoreksamen i 2010 var ca. 4.000 kr. 
 
Ved den mundtlige revisoreksamen var der i 2010 indstillet 122 kandidater. 
Prisen pr. kandidat ved den mundtlige revisoreksamen i 2010 var ca. 2.700 kr. 
 
Den samlede pris pr. kandidat var således ca. 6.700 kr. 
 
Kvalifikationseksamen (eksamen for registrerede revisorer) 
Ved den skriftlige kvalifikationseksamen var der i 2010 indstillet 41 kandidater.  
Prisen pr. kandidat ved den skriftlige kvalifikationseksamen i 2010 var ca. 2.100 kr. 
 
Ved den mundtlige kvalifikationseksamen var der i 2010 indstillet 23 kandidater. 
Prisen pr. kandidat ved den mundtlige kvalifikationseksamen i 2010 var ca. 3.100 kr. 
  
Den samlede pris pr. kandidat var således ca. 5.200 kr. kr. 
 

5. EU-retlige regler 

Nedenfor redegøres der kort for samspillet mellem 8. direktiv (revisordirektivet – 2006/43/EF), 
direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (gensidig anerkendelse – 
2005/36/EF), direktivet om tjenesteydelser (servicedirektivet – 2006/123/EF) og revisorloven 
(468 af 17.6.2008) 
 
5.1. Gældende regler 
Hvad regulerer 8. direktiv? 
8. direktivs anvendelsesområde fastlægges i art. 1, hvori det hedder: 
”I dette direktiv fastlægges regler for lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede 
regnskaber.” 
 
Direktivets art. 2 definerer nærmere, hvad der forstås ved lovpligtig revision: 
”1) ”lovpligtig revision”: en revision af årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber i det 
omfang, dette kræves i fællesskabsretten.” 
 
Herudover regulerer 8. direktiv, hvem der i et medlemsland må udføre lovpligtig revision, idet 
art. 3, stk. 1, indeholder følgende ordlyd: 
”1. Lovpligtig revision må kun udføres af revisorer eller revisionsvirksomheder, som er god-
kendt af den medlemsstat, som kræver den lovpligtige revision.” 

 
For Danmarks vedkommende betyder det, at lovpligtig revision af danske virksomheder alene 
kan udføres af revisorer og revisionsvirksomheder, som i overensstemmelse med revisorlovens 
regler herom er godkendt i Danmark. 
 
Godkendelse som revisor i Danmark opnås som altovervejende hovedregel ved beståelse af den 
afsluttende revisoreksamen/kvalifikationseksamen. Godkendelse kan dog under visse betingel-
ser også opnås for udenlandske revisorer, der er godkendt til at udføre lovpligtig revision i de-
res hjemland. 
 
8. direktiv fastlægger i art. 14 procedurerne for godkendelse af revisorer, der er godkendt i et 
andet EU-medlemsland: 
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”Medlemsstaternes kompetente myndigheder fastlægger procedurer for godkendelse af reviso-
rer, som er godkendt i andre medlemsstater. Disse procedurer må ikke være mere vidtgående 
end kravet om beståelse af en egnethedsprøve i overensstemmelse med art. 4 i Rådets direktiv 
89/48/EØF af 21. december 1988 om indførelse af en generel ordning for gensidig anerkendel-
se af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregående uddannelser af mindst tre 
års varighed33. Egnethedsprøven, som foregår på et af de sprog, der er tilladt i henhold til den 
pågældende medlemsstats sprogregler, skal kun omfatte revisors viden om den pågældende 
medlemsstats love og bestemmelser i det omfang, dette er relevant for lovpligtig revision.” 
 
Procedurer for godkendelse af revisorer fra tredjelande fastlægges i art. 44 i 8. direktiv: 
”1. Under forudsætning af gensidighed kan en medlemsstats kompetente myndigheder godken-
de en tredjelandsrevisor som revisor, hvis vedkommende kan fremlægge dokumentation for, at 
han eller hun opfylder kriterier svarende til de i artikel 4 og 6-13 fastsatte. 

 
2. Ved en medlemsstats kompetente myndigheds vurdering af, om en tredjelandsrevisor der 
opfylder kriterierne i stk. 1, kan godkendes, anlægges de i artikel 14 nævnte kriterier.” 
 
8. direktiv fastslår således, at anvendelsesområdet er begrænset til lovpligtig revision. Endvide-
re fastslås hvem, der kan udføre lovpligtig revision, og endelig hvordan en person fra et andet 
EU-medlemsland eller et tredjeland kan blive godkendt til at udføre lovpligtig revision i med-
lemslandet. 
 
8. direktiv siger derimod intet om udførelsen af andre erklæringsopgaver end lovpligtig revisi-
on, ligesom 8. direktiv intet nærmere indeholder om udførelsen af andre erklæringsopgaver end 
lovpligtig revision. 
 
Hvad regulerer direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer? 
Direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer fastsætter generelle regler for 
såvel etablering som for udførelsen af tjenesteydelser af lovregulerede erhverv. 
 
Etablering 
Spørgsmålet om etablering - og dermed godkendelse som revisor i Danmark - er løst ved 8. 
direktivs art - 14, der har forrang frem for anerkendelsesdirektivet. I henhold hertil kan med-
lemslandene som betingelse for etablering (godkendelse i landet) forlange, at en ansøger, der er 
etableret i og må udføre lovpligtig revision i en anden medlemsstat, aflægger en egnethedsprø-
ve. Egnethedsprøven må ikke gå videre, end foreskrevet i anerkendelsesdirektivet. Egnetheds-
prøven er nærmere defineret i anerkendelsesdirektivets art. 3, stk. 1, litra h, der siger: 
”h)”egnethedsprøve”: en kontrol udelukkende af ansøgerens faglige kundskaber, som foreta-
ges af værtsmedlemsstatens kompetente myndigheder, og hvis formål er at vurdere ansøgerens 
egnethed til at udøve et lovreguleret erhverv i dette land. Med henblik på denne kontrol opstil-
ler de kompetente myndigheder en liste over de fag, der på grundlag af en sammenligning mel-
lem den uddannelse, der kræves i den pågældende medlemsstat, og den uddannelse, som ansø-
geren har fået, ikke er omfattet af eksamensbeviset eller det eller de uddannelsesbeviser, som 
ansøgeren fremlægger. 

 
Ved egnethedsprøven skal der tages hensyn til det forhold, at ansøgeren i hjemlandet eller det 
land, han kommer fra, er en kvalificeret fagmand. Prøven skal vedrøre fag, som vælges blandt 
dem, der er opført på listen, og hvortil kendskab er en væsentlig forudsætning for, at ansøge-
ren kan udøve det pågældende erhverv i værtsmedlemsstaten. Prøven kan ligeledes omfatte 

                                            
33 Nu direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 
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kendskabet til den faglige etik, der gælder for de pågældende former for virksomhed i værts-
medlemsstaten. 

 
De nærmere betingelser for egnethedsprøven og den status, der i værtsmedlemsstaten tilkom-
mer den ansøger, der ønsker at forberede sig til egnethedsprøven i det pågældende land, fast-
sættes af værtsmedlemsstatens kompetente myndigheder.” 
 
Revisorkommissionen har udstedt en vejledning om egnethedsprøve i Danmark. 
 
Når en 8. direktiv-revisor fra et andet medlemsland er godkendt i Danmark efter disse regler, 
kan han/hun udføre lovpligtig revision i Danmark på linie med registrerede og statsautoriserede 
revisorer. Som følge af revisorlovens bredere anvendelsesområde vil denne revisor også kunne 
udføre andre erklæringsopgaver, hvor der i lovgivningen kræves en statsautoriseret eller regi-
streret revisor. 
 
Tjenesteydelser 
Både servicedirektivet og anerkendelsesdirektivet omhandler tjenesteydelser. Servicedirektivet 
fritager imidlertid i art. 17 områder, der er omfattet af anerkendelsesdirektivet, fra servicedirek-
tivets krav om fri udveksling af tjenesteydelser, jf. afsnittet nedenfor om servicedirektivet. Det 
betyder, at afsnit II i anerkendelsesdirektivet finder fuld anvendelse ved tjenesteydelser over 
grænserne. 
 
Tjenesteydelser på erklæringsområdet er således alene reguleret af anerkendelsesdirektivet. 
Udgangspunktet i dette direktiv findes i direktivets art. 5, der bl.a. siger: 
”1. Med forbehold af særlige bestemmelser i fællesskabsretten samt artikel 6 og 7 i dette direk-
tiv må medlemsstaterne ikke af grunde, der vedrører erhvervsmæssige kvalifikationer, begræn-
se den frie udveksling af tjenesteydelser i en anden medlemsstat, 

 a) hvis tjenesteyderen er lovligt etableret i en medlemsstat med henblik på at udøve 
samme erhverv i denne medlemsstat (i det følgende benævnt »etableringsmedlemssta-
ten«), og 
 
b) ………………….. 

2. Bestemmelserne i dette afsnit finder kun anvendelse i tilfælde, hvor tjenesteyderen flytter til 
værtsmedlemsstatens område for midlertidigt og lejlighedsvis at udøve det erhverv, der er om-
handlet i stk. 1. 

…..…………………. 
3. En tjenesteyder, der flytter til en anden medlemsstat, er underlagt de faglige, fagretlige eller 
administrative adfærdsregler, der er direkte knyttet til erhvervsmæssige kvalifikationer, såsom 
definition af erhvervet, benyttelse af titler og grov forsømmelse, som er direkte og specifikt 
knyttet til forbrugerbeskyttelse og -sikkerhed, samt disciplinærbestemmelser, som gælder i 
værtsmedlemsstaten for personer, som dér udøver samme erhverv.” 
 
Da det er hele afsnit II med art. 5-9, der gælder for tjenesteydelser, betyder det samtidig, at 
værtslandet bl.a. kan forlange, at der forudgående foretages anmeldelse til værtslandets kompe-
tente myndighed, samt at der afgives en række oplysninger til tjenestemodtageren. 
 
Da lovpligtig revision ifølge 8. direktiv alene kan udføres af revisorer, der er godkendt i værts-
landet, omfatter tjenesteydelserne alene anden erklæringsafgivelse. 
 
Hvad regulerer servicedirektivet 
Servicedirektivets område er i henhold til art. 2,  
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”1. Dette direktiv finder anvendelse på tjenesteydelser, der udføres af tjenesteydere, som er 
etableret i en medlemsstat.” 
 
Om forbindelsen til fællesskabsrettens øvrige bestemmelser siges det bl.a. i art. 3, 
”1.  Hvis bestemmelserne i dette direktiv strider mod en bestemmelse i en anden fællesskabs-
retsakt om særlige aspekter af adgangen til eller udøvelsen af servicevirksomhed inden for 
særlige områder eller særlige erhverv, har bestemmelsen i den anden fællesskabsretsakt for-
rang og finder anvendelse på disse særlige områder eller erhverv. Det drejer sig bl.a. om føl-
gende retsakter: 

…………………………… 
d. direktiv 2005/36/EF [anerkendelsesdirektivet] 
….....................................”. 

Servicedirektivets kapitel IV regulerer i afdeling 1, art. 16 og 17 fri udveksling af tjenesteydel-
ser og undtagelser herfra. Art. 16 vedrører den frie udveksling af tjenesteydelser, mens art. 17 
indeholder en række undtagelser: 
”Art. 17. 
Art. 16 finder ikke anvendelse på: 

…………………………… 
6) områder, der er omfattet af afsnit II i direktiv 2005/36/EF, samt krav i den medlems-
stat, hvor tjenesteydelsen udføres, om, at udøvelsen af en aktivitet forbeholdes et bestemt 
erhverv 
 
…………………………… 
13) områder, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF om 
lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber 
…………………………… .” 

 
Sammenfatning om samspillet mellem direktiverne 
8. direktiv regulerer i art. 3, hvem der må udføre lovpligtig revision i et medlemsland. Som 
konsekvens heraf er lovpligtig revision undtaget fra servicedirektivets regler om fri udveksling 
af tjenesteydelser (art. 17, stk. 13). Det betyder, at servicedirektivets regler om tjenesteydelser 
alene vil kunne finde anvendelse på revisorer i anliggender, der ikke vedrører lovpligtig revisi-
on. 
 
Imidlertid er anerkendelsesdirektivets afsnit II (art. 5-9, hvorefter der kan stilles visse krav til 
tjenesteyderen) ligeledes undtaget fra servicedirektivet (art. 17, stk. 6). Det betyder, at aner-
kendelsesdirektivets bestemmelser om tjenesteydelser går forud for servicedirektivet og finder 
fuld anvendelse på revisorer – dog kun for så vidt angår andre erklæringsydelser end lovpligtig 
revision. 
 
Konklusion 
Lovpligtig revision i Danmark (og de øvrige EU-lande) kan alene udføres af en revisor eller 
revisionsvirksomhed, der er godkendt hertil. I Danmark er det statsautoriserede og registrerede 
revisorer og revisionsvirksomheder samt revisorer og revisionsvirksomheder, der på anden 
måde er godkendt hertil. 
 
Andre erklæringsopgaver vil i Danmark som tjenesteydelse kunne udføres af andre revisorer 
eller revisionsvirksomheder fra et EU-land, et EØF-land eller Schweiz, dog således at de dan-
ske myndigheder vil kunne stille en række oplysningskrav. 
 
Den danske revisorlov er i overensstemmelse hermed. 
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5.2. Hvad tillader direktiverne 
Kan der opretholdes flere grupper revisorer? 
Hvad er betydningen af 8. direktiv? 
Som omtalt foran fastslår 8. direktiv, at lovpligtig revision kun må udføres af revisorer eller 
revisionsvirksomheder, der er godkendt af den medlemsstat, som kræver den lovpligtige revi-
sion. 
 
Direktivet opstiller rammerne for at blive godkendt revisor, men spillerummet, inden for hvil-
ket det enkelte medlemsland selv kan tilrettelægge uddannelsesforløbet, er ganske vidt. Direk-
tivet angiver et niveau – universitetsniveau – det angiver, at der skal gennemføres en teoretisk 
uddannelse, det angiver kravene til den praktiske uddannelse, og det angiver niveauet for og 
det teoretiske indhold af den afsluttende eksamen, og hvad den skal sikre. 
 
Når en person er blevet godkendt som revisor i et medlemsland, kan vedkommende udføre 
lovpligtig revision i dette medlemsland. 
 
Selvom 8. direktiv synes at forudsætte, at der i et medlemsland kun findes én revisorstand, si-
ger direktivet i sig selv intet om, hvorvidt et medlemsland kan have flere typer af godkendte 
revisorer, når blot medlemslandet opfylder de omhandlede rammer. Der er således intet i 8. 
direktivs tekst, der hindrer, at man i Danmark fastholder de to typer af revisorer: statsautorise-
rede revisorer og registrerede revisorer. 
 
Hvad er betydningen af anerkendelsesdirektivet? 
Som omtalt foran fastsætter direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 
generelle regler for såvel etablering som for udførelsen af tjenesteydelser. 
 
Formålet med direktivet er at sikre, at et medlemsland, der på sit område kræver bestemte er-
hvervsmæssige kvalifikationer for udøvelsen af et lovreguleret erhverv, anerkender de er-
hvervsmæssige kvalifikationer, der er opnået i en anden medlemsstat, og som giver indehave-
ren af de pågældende kvalifikationer ret til dér at udøve det samme erhverv. 
 
Det er allerede slået fast, at lovpligtig revision i et medlemsland kun kan udføres af en revisor, 
der er godkendt i medlemslandet, jf. 8. direktivs art. 3, stk. 1. Udførelse af lovpligtig revision i 
et andet land på tjenesteydelsesbasis er således udelukket. 
 
Godkendelse som revisor i Danmark kan opnås via de gængse uddannelsesveje, som fører til 
henholdsvis statsautoriseret og registreret revisor. Godkendelse som revisor i Danmark – med 
ret til at udføre lovpligtig revision – kan imidlertid også opnås via 8. direktivs art. 14 (om god-
kendelse af revisorer fra andre lande), der i Danmark er gennemført ved revisorlovens § 10, 
stk. 1. 
 
I henhold til direktivets art. 14 skal medlemslandene fastlægge procedurer for godkendelse af 
revisorer, der er godkendt i andre medlemslande. Disse procedurer kan bestå i en egnetheds-
prøve, som skal sikre, at vedkommende har kendskab til dansk lovgivning, administrativ prak-
sis og domstolsafgørelser på linie med revisorer, der er uddannet i Danmark. Egnethedsprøven 
må dog ikke gå videre end foreskrevet i anerkendelsesdirektivet. 
 
Herhjemme er disse retningslinier fastsat i Revisorkommissionens vejledning fra juni 2009 om 
egnethedsprøver i forbindelse med gensidig anerkendelse af eksamensbeviser. 
 
Når en revisor, der er godkendt i et andet medlemsland, har bestået egnethedsprøven, har han 
eller hun krav på at blive godkendt revisor i Danmark, hvis lovens øvrige betingelser herfor er 
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opfyldt. Med godkendelsen vil vedkommende revisor herefter – på linje med statsautoriserede 
og registrerede revisorer – være berettiget til at udføre alle former for lovpligtig revision i 
Danmark. 
 
Umiddelbart synes anerkendelsesdirektivet således at forudsætte, at et medlemsland kun har én 
slags godkendt revisor. 
 
Kan revision af særlige virksomheder forbeholdes en enkelt gruppe revisorer? 
I flere lande findes der stadig særregler, som forbeholder revision af visse særlige virksomhe-
der (f.eks. børsnoterede virksomheder eller finansielle virksomheder) for revisorer eller revisi-
onsvirksomheder, der har en bestemt godkendelse eller har gennemgået et særligt uddannelses-
forløb, mens andre revisorer ”kun” kan foretage ”almindelig” lovpligtig revision. 
 
Det fremgår af 8. direktivs art. 14, bl.a., at 
”Egnethedsprøven ………………..  skal kun omfatte revisors viden om den pågældende med-
lemsstats love og bestemmelser i det omfang, dette er relevant for lovpligtig revision.”  
 
EU-Kommissionen har under drøftelserne om bl.a. det nye 8. direktiv givet udtryk for, at ”en 
revision er en revision” (an audit is an audit), og at direktivet ikke sondrer mellem revision af 
forskellige typer virksomheder. 
 
Spørgsmålet har - i forbindelse med en drøftelse af gensidig anerkendelse i medfør af anerken-
delsesdirektivet - på belgisk foranledning været drøftet i en arbejdsgruppe under Kommissio-
nen om gennemførelsen af 8. direktiv (Transposition Group). I Belgien kan alle godkendte re-
visorer udføre lovpligtig revision, men revision af finansielle virksomheder forbeholdes reviso-
rer med en særlig godkendelse fra CBFA34. 
 
Kommissionens holdning var umiddelbart, at den belgiske ordning ikke ville være i overens-
stemmelse med direktiverne, men en række lande havde indvendinger mod Kommissionens 
opfattelse. Spørgsmålet blev ikke nærmere afklaret på mødet. Det må derfor anses for uafklaret 
på nuværende tidspunkt, om direktiverne hindrer, at et medlemsland kan forbeholde revision af 
bestemte virksomheder for revisorer med en særlig godkendelse eller uddannelse. 
 
5.3. EU-Kommissionens grønbog ”Revisionspolitik: Læren af krisen”  
Den 13. oktober 2010 indledte EU-Kommissionen en høring om den lovpligtige revisions rolle 
og det generelle miljø omkring udførelsen af revision. Det skete med udsendelse af grønbogen 
– ”Revisionspolitik: Læren af krisen”35. Grønbogen skal ses i sammenhæng med en række an-
dre initiativer, der er iværksat for at stabilisere finanssystemet. EU-Kommissionen ønsker såle-
des en debat om, hvordan revisionsfunktionen kan styrkes for at skabe øget finansiel stabilitet. 
Det konstateres i grønbogen, at grundig revision er nøglen til at genoprette tilliden på marke-
det, og at revisorerne spiller en afgørende samfundsrolle ved at have fået overdraget udførelsen 
af lovpligtig revision. 
 
EU-Kommissionen lægger i grønbogen op til en debat om bl.a. revisors rolle, herunder hvad 
der kan gøres for at sikre, at både revisioner af regnskaber og revisionspåtegninger er ”egnede” 
til formålet.  
 
EU-Kommissionen ønsker at styrke revisorernes uafhængighed og adressere de interessekon-
flikter, der skyldes det forhold, at revisorerne udnævnes og aflønnes af det reviderede selskab, 

                                            
34 Banking, Finance and Insurance Commission. 
35 KOM(2010) 561 endelig. 
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at der er begrænset rotation af revisionsvirksomheder, samt at revisionsvirksomhederne leverer 
andre tjenesteydelser end revision, herunder f.eks. rådgivning. 
 
EU-Kommissionen ønsker også en drøftelse af, hvilke skridt der bør tages for yderligere at 
fremme integrationen og samarbejdet vedrørende tilsynet med revisionsvirksomheder på EU-
plan. Dette skal bl.a. styrke tilsynet med de ”tværeuropæiske” netværk. EU-Kommissionen er 
af den opfattelse, at der er behov for at styrke dialogen mellem tilsynsorganerne og revisorerne 
og ønsker i den forbindelse drøftet, hvordan man kan sikre øget samråd og kommunikation 
mellem tilsynsmyndighederne og revisorer, der reviderer store børsnoterede virksomheder. 
Med hensyn til det internationale samarbejde danner 8. direktiv grundlag for samarbejde med 
revisionstilsynsmyndigheder i 3. lande. Sådanne regler skulle være gennemført i de enkelte 
medlemslande senest medio 2008. EU-Kommissionen ønsker en drøftelse af, hvilke forholds-
regler der kan forbedre kvaliteten af tilsynet med de globale revisionsaktører gennem internati-
onalt samarbejde. 
 
EU-Kommissionen konstaterer, at markedet for revision af børsnoterede virksomheder domine-
res af de såkaldte Big Four-revisionsvirksomheder. Det kan bl.a. give anledning til forstyrrel-
ser, hvis en af virksomhederne bliver nødsaget til at lukke, ligesom koncentrationen giver kun-
derne for få muligheder, når de skal vælge revisor. Det er endvidere konstateret, at det er et 
problem for andre revisionsvirksomheder end de fire store at komme ind på markedet for revi-
sion af de største virksomheder. EU-Kommissionen overvejer derfor bl.a., at indføre fællesre-
visioner (joint audits), obligatorisk rotation af revisionsvirksomheder og obligatorisk udbud af 
revisionsopgaven, en mere åben rapportering om tilsynet med den enkelte revisionsvirksomhed 
samt at se på de særlige kontraktklausuler (populært ”Big Four-klausuler”). 
 
EU-Kommissionen konstaterer, at selvom der er åbnet op for ejerskab af revisionsvirksomhe-
der på tværs af grænserne, er der fortsat mange hindringer for integrationen af det europæiske 
revisionsmarked. Den grænseoverskridende mobilitet for fagfolk på revisionsområdet er såle-
des fortsat lav. EU-Kommissionen ønsker derfor at drøfte, hvordan den grænseoverskridende 
mobilitet bedst kan øges for revisorer. Derudover ønsker EU-Kommissionen at drøfte etable-
ring af et europæisk enhedsmarked for levering af revisionsydelser, der kan være baseret på en 
bedre (maksimal) harmonisering og et europæisk enhedspas for revisorer. Dette vil kræve EU-
dækkende registrering med fælles krav til de faglige kvalifikationer og fælles ledelses-, ejer-
skabs- og uafhængighedsregler gældende i hele EU 
 
EU-Kommissionen finder, at der bør gøres en betydelig indsats for at skabe et særligt revisi-
onsmiljø for små og mellemstore virksomheder (SMV’er), hvilket kunne indbefatte fjernelse af 
lovpligtig revision eller indførelse af en ny type lovbestemt ordning, som er tilpasset 
SMV’ernes behov, f.eks. en ”begrænset revision” eller en ”lovpligtig undersøgelse”. Endvidere 
ønsker EU-Kommissionen at drøfte, om et eventuel forbud mod levering af andre tjenesteydel-
ser uden for revisionsområdet også skal gælde for SMV’erne. Endelig vil Kommissionen gerne 
drøfte, om indførelse af ”begrænset revision” eller ”lovpligtig undersøgelse” for SMV’erne bør 
være forbundet med mere smidige interne kvalitetskontrolbestemmelser og tilsynsmæssige 
undersøgelser for små og mellemstore revisionsvirksomheder. 
 
EU-Kommissionens grønbog er blevet drøftet på en konference i Bruxelles den 9. og 10. febru-
ar 2011. EU-Kommissionen forventer i løbet af 2. halvår af 2011 at meddele eventuelle op-
følgningsforanstaltninger og forslag på baggrund af høringsfasen og debatten op konferencen. 
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DEL III. ANDRE FAKTUELLE OPLYSNINGER 

1. Revisoruddannelsen i tal 

1.1. Udvikling i antallet af uddannede revisorer 
Udviklingen i samfundet har igennem mange år medført, at behovet for godkendte revisorer 
har været støt stigende. Af den grund er der derfor også generelt blevet uddannet flere reviso-
rer.  
Da revisoreksamen blev afholdt første gang i årene 1915, 1916 og 1917 gik syv kandidater op 
til eksamen, hvoraf kun tre bestod. I dag er det et helt andet billede med ca. 4536 godkendte 
revisorer i Danmark, hvoraf 2408 udgør gruppen af registrerede revisorer og 2128 udgør de 
statsautoriserede revisorer.36 På trods af mængden er det det laveste antal i mange år. I 2006 
var det samlede antal godkendte revisorer på 5916 og i 2001 på 5233. 
 
FSR har i sin hvidbog oplyst, at antal optagede på CMA-uddannelsen ligger rimelig stabilt på 
mellem 450-480 i årerne 2003-2008. Hovedparten af de studerende søger ind på uddannelsen 
til statsautoriseret revisor. Det fremgår af FRRs grønbog, at antallet af optagede på CMA-
uddannelsen ligger på ca. 450, hvoraf kun 10 vælger den teoretiske uddannelse til registreret 
revisor.37 Den markante forskel på antal optagede for henholdsvis de statsautoriserede og regi-
strerede revisorer ses også tydeligt på fordelingen i tilgangen af færdige statsautoriserede og 
registrerede revisorer. 
 
Tabel 1.1. Antallet af godkendte revisorer der har bestået den endelige mundtlige eksamen. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Statsautoriseret 
revisor 

71 69 83 64 70 89 75 76 84 90 

Registreret 
revisor 

14 10 14 14 15 10 16 16 18 21 

Godkendte re-
visorer i alt 

85 79 97 78 85 99 91 92 102 111 

Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registreringer 
 
I årerne 2001–2010 er tilgangen af godkendte revisorer blot steget en lille smule. FRR har i 
grønbogen fremhævet, at den demografiske udvikling medfører at et større antal revisorer går 
på pension inden for en kortere årrække, samtidig med at der vil være færre nyuddannede revi-
sorer til at tage over. Dette er en af de store udfordringer som revisorbranchen står over for. 
 
Over de seneste 25 år har 38 pct. af dimittenderne på CBS videreuddannet sig til statsautorise-
ret revisor. I dag er procenten på ca. 25.38 En af årsagerne hertil er formentlig, at CMA-
uddannelsen er gjort bredere, således at den også med fordel kan anvendes i andre brancher end 
revisorbranchen. Flere CMA-studerende har derfor aldrig haft til hensigt at gøre karriere som 
godkendt revisor. En undersøgelse foretaget af CMA-studerende på CBS har dog vist, at op 
mod 90 pct. af de personer, der har studeret CMA på et eller andet tidspunkt i deres videre kar-
riere, har arbejdet i revisorbranchen. Det viser sig dog også, at en stor del forlader branchen 
igen allerede inden for 2-4 år. I løbet af ti år har tre ud af fire forladt revisorbranchen.39 
 

                                            
36 FRRs Grønbog om ny revisoruddannelse af oktober 2010 (FRRs Grønbog) side 3. 
37 FRRs Grønbog side 10. 
38 FSRs Hvidbog side 42. 
39 FSRs Hvidbog side 42, (35). 
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Tabel 1.2. Eksaminander fordelt på den skriftlige revisor- og kvalifikationseksamen 

 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 

Eksaminander der er indstillet til 
både kvalifikations- og revisorek-
samen 

0 1 7 5 10 16 9 

Antal der er oppe til eksamen 
som SR i 3. forsøg 

16 22 23 16 22 22 15 

Antal beståede i 3. forsøg 9 5 7 4 4 7 7 

Antal der ikke har været oppe til 
RR eksamen ud af de personer, 
som går op til 3. forsøg ved SR 

5 11 1 7 7 11 6 

Antal der uddanner sig til RR, 
efter 3. forsøg til SR. 

2 2 2 2 1 1 1 

Antal der var RR inden SR ek-
samen 

2 4 1 3 1 2 1 

Antal der var oppe til både SR og 
RR eksamen samtidig med det 3. 
forsøg ved SR eksamen 

   1  1  

Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registreringer 
 
I tabellen kan der ses en tendens til, at revisorkandidaterne er begyndt at indstille sig til begge 
skriftlige eksaminer. I år 2000 var der ingen der meldte sig til begge eksaminer, hvorimod der i 
årerne 2008/09/10 var mellem 9 og 16 der tilmeldte sig begge eksaminer. Den registrerede kva-
lifikationseksamen anvendes derfor nu som et springbræt/prøveeksamen rettet mod at blive 
statsautoriserede revisor. 
 
Antallet af kandidater, der går til revisoreksamen i 3. forsøg, varierer fra 15–23 i perioden 
2000-2010. Under 50 pct. af dem består 3. forsøg. I Danmark er der kun mulighed for at gå til 
revisoreksamen tre gange, dog med mulighed for flere på baggrund af en dispensation fra Re-
visorkommissionen. En anden mulighed er i stedet at bestå kvalifikationseksamen. Som det ses 
af ovenstående, har der i perioden 2000 – 2010 været 1-2 personer om året, der efter deres 3. 
forsøg har valgt at indstille sig til kvalifikationseksamen. 
 
1.2. Varighed af uddannelsesforløb / færdiguddannedes alder 
Revisoruddannelsen er i dag reguleret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 
1029 af 22. oktober 2008 om revisoreksamen og kvalifikationseksamen for henholdsvis de 
statsautoriserede og registrerede revisorer, som tager afsæt i 8. direktiv. Bekendtgørelsen stiller 
en række krav til revisoruddannelsen, herunder med hensyn til indhold og omfang.  
 
Udviklingen i uddannelsesforløbets længde har ikke ændret sig væsentligt i tidens løb. Revi-
sorkandidatstudiet (cand.merc. med revision som speciale) blev oprettet med virkning fra 1. 
september 1968 og skulle være den teoretiske uddannelse for statsautoriserede revisorer. Det 
var ønsket at få revisorerne på fuldt akademisk niveau med advokater og ingeniører.40 
 
Efter en gymnasial uddannelse skulle man tage en tre årig bachelor-uddannelse (HA) eller som 
muligt i dag, en HD der er normeret til fire år. En analyse foretaget af FSR Kompetence i fe-

                                            
40 Jf. undersøgelse foretaget af CMA-studerendes videre karriereforløb i forbindelse en kandidatafhandling på 
CMA-studiet ”hvad bliver der af CMA´erne”, marts 2009, side 26. 
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bruar 2010 viser, at mere end 80 pct. af revisoreleverne påbegynder HD parallelt med revisor-
elevuddannelsen.41 
 
Når enten HA eller HD var bestået, tog man derefter en cand.merc. med revision som speciale 
på to år, tilsvarende som vi kender i dag fra CMA-uddannelsen. Når en uddannelse på kandi-
datniveau er opnået, skal kandidaten ifølge bekendtgørelsen have tre års praktisk erfaring i en 
statsautoriseret revisionsvirksomhed. Tidligere blev kandidaten eksamineret ved tre skriftlige 
og to mundtlige prøver eller en såkaldt afløsningsopgave for, at få titlen statsautoriseret revisor. 
I dag skal revisorkandidaten til to skriftlige 8-timers prøver og én mundtlig eksamen. 
 
For at uddanne sig til registreret revisor kræves der ikke en kandidatgrad, men i stedet skal 
kandidaten have bestået den obligatoriske del af CMA-studiet. Der stilles ikke samme krav til 
omfang og indhold af kvalifikationseksamen sammenholdt med revisoreksamen. Det tager så-
ledes kortere tid at uddanne sig til registreret revisor.42 
 
CMA-uddannelsen er som udgangspunkt et fuldtidsstudium på to år, men mange studerende 
gennemfører ikke studiet på normeret tid, ofte på grund af at de har arbejde ved siden af. F.eks. 
var den gennemsnitlige uddannelseslængde på CBS blandt CMA-studerende i 2008 på 3,73 år, 
til trods for, at uddannelsen er normeret til to år på fuld tid. Blandt CBS dimittenderne fra 
1986-2007 har kun 9 pct. gennemført uddannelsen på normeret tid.43 
 
Uddannelsens længde påvirkes tillige af, at der kun afholdes revisor- og kvalifikationseksami-
ner én gang om året. Dette gælder både den skriftlige og mundtlige eksamen. Dumper en kan-
didat skal denne vente et år for at kunne gå op igen. Beståelsesprocenten ligger generelt både 
for revisoreksamen og kvalifikationseksamen højere for den mundtlige eksamen end for den 
skriftlige. I 2010 lå beståelsesprocenten på 57,7 pct. ved den skriftlige revisoreksamen, hvor-
imod den mundtlige eksamen lå på 73,8 pct. i 2010. Beståelsesprocenten ved den skriftlige 
kvalifikationseksamen lå i 2010 på 51,1 pct. og på 91,3 pct. ved den mundtlige eksamen. End-
videre viser statistikkerne lave beståelsesprocenter i forhold til andre studier. FRR sammenlig-
ner i sin grønbog beståelsesprocenten med bl.a. advokatuddannelsen, hvor 7 ud af 142 stude-
rende dumpede til advokateksamen i 2004, dvs. svarende til en dumpeprocent på knap 12. Det-
te var samme niveau som i 2003. FRR finder disse tal væsentlige lavere end for revisoreksa-
men.44 
 
Gennemsnitsalderen for at opnå titlen statsautoriseret revisor er derfor på ca. 33,3 år. I 2000 var 
gennemsnitsalderen på ca. 32 år, i 2003 på ca. 33 år, og igen i 2006 på ca. 31 år. FSR fremhæ-
ver i hvidbogen, at man finder denne gennemsnitsalder høj, set i forhold til øvrige uddannelser 
såsom advokatuddannelsen, hvor gennemsnitsalderen er på ca. 28-30 år eller medicinstudiet, 
som det ca. tager 7 år at gennemføre.45 
 
Under den praktiske uddannelse har kandidaterne mulighed for at tilmelde sig kurser for at 
forberede sig til eksamen, bl.a. SR-Akademiet og RevisorAkademiets eksamensrelaterede kur-
ser. SR-Akademiet blev oprettet i 2007, og i de efterfølgende år viser statistikker, at beståel-
sesprocenten til den skriftlige revisoreksamen er steget med op til 10 pct. Beståelsesprocenten 
nåede således op på 57,7 pct. i 2010. For nærmere oplysninger om indholdet mv. i disse kurser, 
henvises der til Del II, afsnit 3.3.2. og 3.3.3.  
 

                                            
41 FSRs Hvidbog side 31. 
42 FRRs Grønbog side 12. 
43 FSRs Hvidbog side 8 eller 34. 
44 FRRs Grønbog side 23. 
45 FSRs Hvidbog side 7. 
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Sammenfattende kan det konkluderes, at længden af uddannelsen til godkendt revisor ikke har 
varieret væsentligt gennem tiden. Det kan således tage alt fra 8-15 år fra en person påbegynder 
sin videregående uddannelse til vedkommende bliver færdiguddannet som godkendt revisor.  
 
Ud over den lange uddannelse til godkendt revisor er det et krav, at godkendte revisorer, som 
er offentlighedens tillidsrepræsentanter, skal vedligeholde deres faglige viden. Det er derfor et 
krav, at revisor mindst har gennemført 120 timers dokumenteret efteruddannelse over tre år. 
 
1.3. Kønsfordeling 
Revisorbranchen er, ligesom flere andre brancher, ramt at en forholdsvis skæv kønsfordeling. 
 
Tabel 1.3. Tilgang af statsautoriserede revisorer fordelt på køn 

 
Kilde: FSR Vidensmagasin - Kvinde – Hvad skal revisorbranchen gøre for at holde på dig, april 2004 (FSR’s 
kvinderapport) 
 
Ovenstående tabel viser at der i årene fra 1981 til 2003 kun har været meget små udsving i an-
tallet af kvinder, der uddannede sig til statsautoriserede revisor. I 1981 var der ca. 5 kvinder ud 
af ca. 140, mens tallet i 2003 kom op på ca. 17 kvinder ud af i alt ca. 82, der blev uddannet som 
statsautoriseret revisor.  
 
Tabel 1.4. Tilgang af statsautoriserede revisorer 2004-2010 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Mænd 55 66 75 58 66 76 73 

Kvinder 9 4 14 17 10 8 17 

I alt 64 70 89 75 76 84 90 
Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsens eksamenslister (bestået mundtlig eksamen) 
 
Tabellen viser at udviklingen i andelen af kvinder er steget markant efter 2004, således at den i 
2009 udgjorde ca. 15 %. Andelen af kvinder er således steget set ud fra det samlede antal stats-
autoriserede revisorer, men dog endnu ikke til et tilfredsstillende niveau. 
 
Den skæve kønsfordeling ser ikke ud til at opstå under den teoretiske del af uddannelsen til 
godkendt revisor, idet andelen af kvinder på de danske universiteter på CMA-uddannelsen lig-
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ger på ca. 50 pct.. Det er imidlertid kun ca. 10 pct. af kvinderne, der vælger at blive statsautori-
seret revisor. Til gengæld viser det sig, at de kvinder, der uddanner sig til statsautoriseret revi-
sor, bliver i branchen. Af de kvinder der bestod i 2000 har kun tre kvinder deponeret deres 
godkendelse, og de efterfølgende år er der ikke mere end 1-2 kvinder, der har deponeret deres 
godkendelse. 
 
De tilsvarende tal for fordelingen af tilgangen af registrerede revisorer fremgår af tabellen ne-
denfor. 
 
Tabel 1.5. Tilgang af registrerede revisorer 2004-2010 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Mænd 13 10 9 13 12 14 12 

Kvinder 1 5 1 3 4 4 9 

I alt 14 15 10 16 16 18 21 

 
1.4. Årsager til fravalg 
Antallet af optagede på CMA-uddannelsen ligger på ca. 450 personer, heraf ca. 25 pct. af de 
CMA-studerende der vælger at videreuddanne sig til statsautoriseret revisor. FSR oplyser i 
hvidbogen, at det store fravalg skyldes, at CMA-uddannelsen i dag er mere bred og appellerer 
til flere brancher. En stor del af uddannelsen består af valgfag, hvorfor flere studerende kan 
gøre brug af den. Undersøgelser har vist, at i perioden fra 1986-2007 fravalgte halvdelen af 
kandidaterne karrieren som godkendt revisor allerede inden det praktiske forløb. Det er derfor 
ikke alle, der starter på en CMA-uddannelsen, som nødvendigvis har haft til hensigt, at gøre 
karriere i revisorbranchen. FSR anfører på den baggrund i hvidbogen, at rekruttering af flere 
revisorkandidater til branchen for godkendte revisorer bl.a. kan ske på CMA-uddannelsen in-
den kandidaterne fravælger denne karriere. 
 
CMA-uddannelsen er normeret til to år på fuldtid, men som det fremgår ovenfor, er kandida-
terne i gennemsnit 3,73 år om at gennemføre den. Allerede ved en bestået CMA har den stude-
rende haft mange års skolegang bag sig, og derfor kan det for mange studerende virke uover-
skueligt at videreuddanne sig gennem en lang og krævende uddannelse.  
 
Når den teoretiske uddannelse er gennemført, skal den studerende gennem minimum tre års 
praktisk uddannelse i en revisionsvirksomhed. Den praktiske uddannelse har til formål at ud-
vikle kandidatens evne til i praksis at anvende den teoretiske viden, hvilket testes ved hen-
holdsvis revisoreksamen og kvalifikationseksamen. Under den praktiske uddannelse deltager 
mange kandidater samtidig i SR-Akademi eller RevisorAkademi’s eksamensrelaterede kurser. 
Se Del II, afsnit 3.3.2. og 3.3.3.  
 
Undersøgelsen blandt CMA-studerende på CBS viser, at revisionsvirksomhederne generelt 
ikke synes at udvise så stor forståelse for, at revisorkandidaterne skal forberede sig til eksamen. 
Derfor arbejder praktikanterne ofte mange timer under hele forløbet samtidig med, at de forbe-
reder sig gennem revisorforeningernes eksamenstræningsforløb. I undersøgelsen blev det be-
mærket, at dette pres på de studerende, som varer over en længere årrække, er hårdt for prakti-
kanterne, særligt i forholdet mellem arbejde og familie. Denne svære og ofte manglende balan-
ce mellem arbejde og familieliv viser sig også at være en af de væsentligste årsager til fravalg 
af en karriere som godkendt revisor. 
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FSR finder, at særligt kvinders fravalg skyldes ønsket om at opnå en rimelig balance mellem 
arbejde og familieliv, idet kvinder har svært ved at få den lange uddannelse til at hænge sam-
men med barsel, familieliv mv.46 
 
1.5. International undersøgelse 
FSR gør i sin hvidbog opmærksom på, at dansk lovgivning på nogle områder stiller større krav 
til uddannelsen til statsautoriseret revisor end 8. direktiv og IES´erne gør. I Danmark skal man 
have en teoretisk uddannelse, CMA-uddannelsen (masterniveau), mens andre lande ofte krævet 
et teoretisk niveau på bachelorniveau.47 8. direktiv kræver blot et gymnasialt niveau. Det er 
således op til landene selv at fastlægge, hvilke krav de har til deres revisoruddannelser. 
 
Til brug for overvejelserne om den fremtidige danske revisoruddannelse har Revisorkommissi-
onen udsendt et spørgeskema til en række udvalgte EU-lande med henblik på at skabe et sam-
menligningsgrundlag. Nedenstående oplysninger stammer fra de enkelte landes besvarelser af 
spørgeskemaet48. 
 
Sverige er et af de lande, som stiller store krav til uddannelsen som godkendt revisor. I Sverige 
er adgangskravet for obligatoriske fag 190 ECTS-point for at starte på kandidatstudiet. De har 
to niveauer, hvor det kan tage alt mellem ca. 6 år til 11 år at blive godkendt revisor. For at blive 
statsautoriseret skal man igennem den godkendte revisoreksamen først. 
 
I Norge er uddannelsen til statsautoriseret revisor et fuldtids kandidatstudium normeret til to år, 
hvor adgangskravet er 180 ECTS-point. Uddannelsen til registreret revisor kræver ikke en kan-
didatuddannelse, men derimod en bachelorgrad.  
 
De udvalgte EU-lande er endvidere blevet adspurgt om de generelt havde problemer med køns-
fordelingen blandt de godkendte revisorer. England, Norge og Sverige har oplyst, at kønsforde-
lingen blandt godkendte revisorer i revisorbranchen ligner den danske. 
 
I Norge og England ses der ikke at være problemer med tilgangen af revisorer. Tilsvarende 
synes disse lande heller ikke at have problemer med, at praktikanterne forlader erhvervet før 
den afsluttende eksamen er bestået eller forlader branchen efter eksamen er bestået. 
 

2. Den danske virksomhedsstruktur 

2.1. Virksomhedernes størrelse 
Den danske virksomhedsstruktur er kendetegnet ved mange små virksomheder. Tabel 2.1. ne-
denfor viser virksomheder, som skal aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven, fordelt på 
små, mellemstore og store virksomheder samt virksomheder, der uanset størrelse, skal aflægge 
årsregnskab efter reglerne i årsregnskabslovens regnskabsklasse D.  
 

                                            
46 FSR Vidensmagasin - Kvinde – Hvad skal revisorbranchen gøre for at holde på dig, april 2004 (FSR’s kvinde-
rapport). 
47 FSRs Hvidbog side 29. 
48 Læs om de enkelte landes revisoruddannelse under Del II 
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Tabel 2.1. Antal regnskabspligtige virksomheder fordelt på størrelse (omfattet af årsregnskabsloven) 

Regnskabsklasse Størrelsesgrænser Antal 

Regnskabsklasse B - Små virksomheder 
Omsætning < 72 mio. kr 
Balancesum < 36 mio. kr. 
Antal ansatte < 50 

216.735

Regnskabsklasse C - Mellemstore virksomheder 
Omsætning < 286 mio. kr 
Balancesum < 143 mio. kr. 
Antal ansatte < 250 

8.809

Regnskabsklasse C – Store virksomheder 
Omsætning > 286 mio. kr 
Balancesum > 143 mio. kr. 
Antal ansatte > 250 

5.677

Regnskabsklasse D – Statslige aktieselskaber og 
børsnoterede virksomheder1 

Uanset størrelse 279

I alt  231.500
Note: Tallene er estimeret på grundlag af data i AMVAB-databasen samt data for regnskabspligtige virksomheder i 2009 
1 Statslige aktieselskaber og virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land 

 
Årsregnskabsloven er inddelt i regnskabsklasser, hvor der stilles færrest krav til de små virk-
somheder og størst krav til de børsnoterede virksomheder. I henholdsvis 2006 og 2010 blev 
årsregnskabslovens krav til revision lempet. Det betyder, at små virksomheder med en omsæt-
ning op til 8 mio. kr.,49 kan undlade at lade årsregnskabet revidere. Dette gælder dog ikke for 
erhvervsdrivende fonde og virksomheder, der gennem besiddelse af kapitalandele udøver bety-
delig indflydelse over disse virksomheder (holdingvirksomheder). Derudover kan visse små 
virksomheder være underlagt revisionspligt som følge af f.eks. offentlige tilskud. 
 
Tabel 2.2. Fordeling af små virksomheder 

 Antal

Virksomheder med omsætning < 3 mio. kr. 72.921

Virksomheder med omsætning > 3 mio. kr. < 8 mio. kr.  27.840

 100.761

Virksomheder med omsætning > 8 mio. kr. 32.501

Holdingvirksomheder (uanset størrelse) 83.473

I alt 216.735

Note: Tallene er estimeret på grundlag af data i AMVAB-databasen samt data for regnskabspligtige virksomheder i 2009 

 
Det skønnes således, at ca. 100.000 små virksomheder kan fravælge revision af årsregnskabet, 
hvilket svarer til ca. 44 pct. af de regnskabspligtige virksomheder, jf. tabel 2.2. ovenfor. 
 
Udover ovenstående virksomheder, som er omfattet af årsregnskabsloven, er der 561 virksom-
heder, som er under tilsyn af Finanstilsynet, og som er regnskabs- og revisionspligtige efter den 
finansielle lovgivning. Se nærmere nedenfor om virksomheder af offentlig interesse.  
 

                                            
49 Virksomheden må ikke overstige to af følgende størrelseskriterier: Omsætning på 8 mio. kr., balancesum på 4 
mio. kr. og 12 ansatte. 
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2.2. Virksomheder af særlig offentlig interesse 
Revisorloven definerer i § 21, stk. 3, virksomheder af offentlig interesse, som efter bestemmel-
sen omfatter: 
1) Virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-land 

eller et EØS-land, 
2) statslige aktieselskaber, 
3) kommuner, kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommuners styrelse, og regioner, 
4) virksomheder, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, bortset fra virksomheder, der er 

omfattet af lov om forsikringsformidling, og virksomheder, der er omfattet af kapitel 20 a 
(investeringsrådgivere) i lov om finansiel virksomhed, og 

5) virksomheder, der i to på hinanden følgende regnskabsår overstiger to eller flere af følgen-
de kriterier: 
a) En medarbejderstab på 2.500 personer, 
b) en balancesum på 5 mia. kr., eller 
c) en nettoomsætning på 5 mia. kr. 

 
Tabel 2.3. Antal virksomheder fordelt på type 

Virksomhedstype Antal Antal 

Ikke-finansielle børsnoterede virksomheder  170

Statslige aktieselskaber  59

Regioner, kommuner og kommunale fællesskaber  155

- Regioner 9 

- Kommuner 98 

- Kommunale fællesskaber (§ 60-virksomheder) 48 

Finansielle virksomheder (incl. børsnoterede virksomheder)  561

- Pengeinstitutter 142 

- Forsikrings- og pensionsselskaber 193 

- Realkreditinstitutter 8 

- Investeringsforeninger mv. 100 

- Investeringsforvaltningsselskaber 15 

- Fondsmæglere 46 

- Holdingselskaber 57 

  

I alt  949
Note: Tallene er indhentet primo 2011 

 
Der foreligger ikke data om antallet af store virksomheder (revisorlovens § 21, stk. 3, nr. 5). 
Der skønnes dog, at det er forholdsvis få virksomheder, som falder ind under virksomheder af 
offentlig interesse efter denne kategori. 
 
I virksomheder, som skal aflægge årsrapport efter årsregnskabslovens regnskabsklasse D, skal 
mindst én revisor være statsautoriseret revisor. En registreret revisor kan være valgt som med-
revisor, men vil ikke kunne påtage sig revisionsopgaven alene. Virksomheder, der skal aflægge 
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regnskab efter regnskabsklasse D omfatter børsnoterede virksomheder50 og statslige aktiesel-
skaber. 
 
Fra. 1. januar 2012 skal regioner, kommuner og kommunale fællesskaber lade deres regnskaber 
revidere af en statsautoriseret revisor eller en godkendt revisor. Der er således ikke her krav 
om, at mindst én revisor skal være statsautoriseret revisor. 
 
I finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder, som er omfattet af lov om fi-
nansiel virksomhed, skal mindst én revisor være statsautoriseret revisor, mens en evt. medrevi-
sor skal være en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. 
 
I meget store virksomheder, jf. revisorloven § 21, stk. 3, nr. 5, der har pligt til at aflægge års-
regnskab efter årsregnskabsloven efter dennes bestemmelses § 3, er der alene krav om, at revi-
sor skal være enten statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Disse virksomheder skal 
aflægge regnskab efter reglerne i regnskabsklasse C (store virksomheder) i årsregnskabsloven. 
 

3. Andre højere uddannelser 

3.1. Advokatuddannelsen 
Nedenstående afsnit om advokatuddannelsen er et sammendrag, der er baseret på oplysninger 
fra Advokatsamfundets hjemmeside http://www.advokatsamfundet.dk/Default.aspx?ID=11666. 
 
Uddannelseskrav 
Der er tre betingelser, der skal opfyldes, for at blive advokat: 
 
For det første skal man have en dansk juridisk bachelor- og kandidatgrad (cand.jur.). 
 
For det andet skal man som udgangspunkt beskæftige sig i mindst tre år med praktisk juridisk 
virksomhed, f.eks. som autoriseret fuldmægtig hos en advokat, der udøver advokatvirksomhed. 
Det kan også være ved behandling af retssager i en juridisk stilling ved domstolene, anklage-
myndigheden eller politiet. Andet juridisk arbejde, som f.eks. ansættelse i det offentlige eller i 
en privat virksomhed, kan medregnes efter en konkret vurdering. 
 
For det tredje skal man gennemføre den obligatoriske advokatfuldmægtiguddannelse, hvis man 
er kandidat efter 1. januar 1997. Uddannelsen afsluttes med en eksamen. Desuden skal man op 
til en prøve i en konkret retssag. Der kan dispenseres, hvis man ikke kan finde en egnet sag. I 
så fald gennemføres der en prøve i en fiktiv sag. 
 
Formålet med kravene er, at man har en basisviden inden for den juridiske disciplin, og at man 
i sin fuldmægtigtid opnår en bred erfaring og et godt kendskab til advokatgerningen bl.a. ved at 
opnå kendskab til behandlingen af retssager. Fuldmægtigtiden skal derfor ses som en mesterlæ-
re, hvor man bliver fortrolig med rådgiverrollen. 
 
Sådan opnås advokatbeskikkelse  
Den mest almindelige måde at få advokatbeskikkelse på er ved ansættelse som advokatfuld-
mægtig i en advokatvirksomhed i tre år. 
 
Bliver man ansat i en anden juridisk stilling, kan ansættelsesperioden efter en konkret vurde-
ring medregnes i den treårige periode. Når det afgøres, om en bestemt stilling kan tælles med, 

                                            
50 Virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-land eller et EØS-land 
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ser man på, om vedkommende kan opnå erfaringer og kundskaber, som vil være til gavn i et 
job som advokat. 
 
Ansættelse i en advokatvirksomhed i udlandet kan medregnes i fuldmægtigtiden. Er advokat-
virksomheden danskejet eller behandler den primært EU-retlige sager, kan ansættelsestiden 
medregnes fuldt ud. Det er dog en betingelse, at der har været en tilstrækkelig personlig kon-
takt til den advokat, der har ansvaret for uddannelsen. Det er også en forudsætning, at der sker 
deltagelse i behandlingen af retssager, herunder retssager i Danmark.  
 
Hvor kan man læse jura?  
Jura kan læses på Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Århus Universitet og siden 
2010 på Aalborg Universitet. 
  
Jurauddannelsen består af en grunduddannelse på tre år, der leder frem til bachelorgraden BA 
jur. og en overbygning, der efter bestået kandidateksamen giver ret til betegnelsen cand.jur. 
Grunduddannelsen på de tre universiteter har samme opbygning med hensyn til fag og tilrette-
læggelse, men overbygningen er forskellig på de tre universiteter. De fleste bachelorer vælger 
også at læse kandidatoverbygningen. 
 
På Syddansk Universitet og Århus Universitet skal man som studerende på kandidatoverbyg-
nings-uddannelsen tage et erhvervsøkonomisk eller nationaløkonomisk fag af relevans for for-
ståelsen af juridiske problemstillinger. Dette er ikke tilfældet på Københavns Universitet. Her 
stilles ingen krav til fagenes sammensætning. På Århus Universitet er skatteret og civilret obli-
gatoriske kurser. 
  
Det er uden betydning for det videre karriereforløb, hvor man vælger at gennemføre sin uddan-
nelse. 
 
Videreuddannelse til advokat 
Personer, der har opnået en cand. jur., kan videreuddanne sig til advokat. Det sker gennem bå-
de en praktisk og en teoretisk uddannelse, som foregår på samme tid. 
  
Det første skridt er typisk at få ansættelse som advokatfuldmægtig på et advokatkontor, hvor 
man kommer til at arbejde sammen med erfarne advokater. Her foregår den praktiske uddan-
nelse, som varer i tre år. Undervejs i dette forløb gennemføres en teoretisk uddannelse, advo-
katuddannelsen. Når både den praktiske og den teoretiske del er afsluttet samt eksamen bestået, 
kan man kalde sig advokat. 
 
Teoretisk uddannelse 
Den teoretiske uddannelse skal gøre vedkommende bevidst om den særlige rolle i samfundet, 
som skal udfyldes som advokat. På uddannelsen lærer man også at arbejde med de etiske reg-
ler, som gælder for advokater. Uddannelsen består af 20 undervisningsdage fordelt over et år. 
Undervisningen koncentrerer sig om de grundlæggende advokatfærdigheder: retssagsbehand-
ling, forhandling, kommunikation, god advokatskik, regnskabsforståelse, klientkontoregler mv. 
Uddannelsen afsluttes med en eksamen. Den nye advokatuddannelse startede i efteråret 2008. 
 
I 2008 blev der også indført en prøve i praktisk retssagsbehandling – retssagsprøven. Der skal 
gennemføres en hovedforhandling i en retssag, som vedkommende selv vælger og får godkendt 
af retten. Dommeren og en udsendt censor vurderer, om man består. Det er en betingelse for at 
blive advokat, at advokateksamen og retssagsprøven er bestået. 
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Indhold (for kurser påbegyndt før 2010) 

Kursus 1 3 dage Retssagens forberedelse 

Kursus 2 2 dage 
Relationen mellem advokat og klient 

(juridisk problembehandling) 

Kursus 3 3 dage Kommunikation 

Kursus 4 3 dage God advokatskik I 

Kursus 5 2 dage Hovedforhandlingen 

Kursus 6 2 dage Regnskabsforståelse 

Kursus 7 2 dage God advokatskik II 

Kursus 8 3 dage 

Forhandling 

Klientkonto, advokatbogholderi 

Hvidvask 

 
Uddannelsen afsluttes med en skriftlig eksamen. 
 
Der er ikke noget lærebogspensum i forbindelse med den teoretiske del af advokateksamen. At 
bestå eksamen forudsætter en selvstændig indsats fra eksaminandens side, og der kan ikke ud-
stikkes generelle retningslinier for den nødvendige og tilstrækkelige forberedelse til eksamen. 
Det er således den enkelte eksaminand, der må afklare, om der konkret er behov for at supplere 
kursusmateriale og deltagelse i kurserne med yderligere forberedelse for at kunne opfylde de 
faglige mål. 
 
Praktisk uddannelse 
Den praktiske uddannelse som advokat kan sammenlignes med den læretid, en læge skal igen-
nem for at blive kirurg (turnus). Den praktiske uddannelse er en slags ”mesterlære” og har til 
formål at give vedkommende kompetence til at varetage advokatrollen gennem træning på job-
bet. Man arbejder sammen med mere erfarne kolleger om opgaveløsningen og får gradvis stør-
re og større selvstændighed i sine arbejdsopgaver. 
 
Mesterlæren foregår som regel på et advokatkontor, hvor man ansættes som advokatfuldmæg-
tig. Andet juridisk arbejde, f.eks. arbejde som dommerfuldmægtig eller som jurist i en virk-
somhed, kan også indgå i den praktiske uddannelse. Der er som udgangspunkt krav om i alt tre 
års fuldmægtigtid, inden man kan blive beskikket som advokat, idet der kan opnås meritover-
førsel i relation til praktisk erfaring. 
 
Advokatfuldmægtiges arbejdsopgaver ligner advokaternes opgaver. F.eks. vil fuldmægtige ofte 
komme til at gennemføre juridiske undersøgelser, udfærdige kontrakter og andre juridiske do-
kumenter, rådgive personer og virksomheder om juridiske forhold og føre sager ved domstole-
ne. 
 
Advokatfuldmægtige autoriseres af domstolene. 
 
Retssagsprøven 
For at blive advokat skal man bestå en teoretisk prøve baseret på undervisningen på advokat-
uddannelsen og en praktisk prøve i retssagsbehandling (retssagsprøven). Retssagsprøven kan 
gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt i fuldmægtigtiden, og der er ikke krav om, at 
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fuldmægtigen forinden har tilmeldt sig eller gennemført advokatuddannelsen. Advokatsamfun-
det opkræver et gebyr for deltagelse i retssagsprøven. 
 
Retssagsprøven kan aflægges ved byret, landsret og Sø- og Handelsretten. Retten skal tage 
stilling til, om en given sag er egnet til retssagsprøven. Fuldmægtigen skal derfor ansøge retten 
om godkendelse af sagen. Som udgangspunkt skal sagen indeholde både forelæggelse, afhørin-
ger og procedure for at blive godkendt, men retten vil foretage en overordnet vurdering af, om 
sagen er egnet som bedømmelsesgrundlag.  
 
Når sagen er godkendt, skal fuldmægtigen anmelde sagen til Advokatsamfundet, primært for at 
Advokatsamfundet kan udsende en censor. Der skal dog ikke medvirke censor, hvis der er tre 
juridiske dommere på sagen.  
  
Hovedforhandlingen gennemføres som en helt normal retssag. Dommer og censor tager stilling 
til, om prøven er bestået eller ikke bestået. Hvis prøven ikke er bestået, giver dommer og cen-
sor en kortfattet begrundelse herfor.  
 
Gebyret for retssagsprøven er på 4.000 kr. ekskl. moms.  
 
Beskikkelse 
Ansøgning om at få advokatbeskikkelse sendes til Justitsministeriet. Ansøgningen kan indsen-
des før alle betingelser er opfyldt, f.eks. før eksamen er bestået, hvis det er det eneste, der 
mangler.  
 
Dokumentationskrav 
Justitsministeriet skal have følgende dokumentation: 
 
Har ansøgeren været ansat i en eller flere advokatvirksomheder, skal der vedlægges en princi-
palerklæring fra samtlige advokatvirksomheder, vedkommende har været ansat ved, og rettens 
autorisationer om, at man har været advokatfuldmægtig hos den/de pågældende advokat/er. 
Hvis ansøgningen sendes ind, inden de tre års fuldmægtigtid er forløbet, skal principalerklæ-
ringen dokumentere, at man vil være ansat frem til udløbet af de tre år. Har vedkommende ikke 
været ansat i en advokatvirksomhed, skal der vedlægges en udtalelse fra arbejdsgiveren, der 
viser, hvilke arbejdsopgaver man har haft og evt. retssager, man har ført. 
 
Krav om efteruddannelse 
Man skal, både som advokat og som fuldmægtig, løbende deltage i efteruddannelse. Der stilles 
krav om i alt 54 lektioners efteruddannelse over en treårig periode. Tilsidesættelse af reglerne i 
bekendtgørelsen om obligatorisk efteruddannelse anses for en overtrædelse af god advokatskik. 
 
3.2. Uddannelsen til læge  
Lægeuddannelsen giver en bred uddannelse inden for en lang række forskellige fag. Studiet er 
både teoretisk og praktisk, idet de studerende bl.a. får en stor teoretisk viden om menneske-
kroppen og om sygdomme, ligesom de får træning i kritisk at vurdere og opsøge ny viden om 
både undersøgelse og behandling. Der undervises desuden i, hvordan man kommunikerer med 
patienterne, ligesom der undervises i fag som psykologi og etik. 
 
Lægestudiet udbydes på tre universiteter i Danmark – København, Århus og Odense. Studiet er 
opbygget forskelligt på de tre universiteter men omfatter alle steder følgende fagområder: 
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o Naturvidenskabelige basisfag som anatomi, biokemi, fysiologi og humanbiologi, som er 
den del af biologien, og som beskæftiger sig med menneskekroppens funktioner i forbin-
delse med sundhed og sygdom. 

o Adfærds- og samfundsmedicinske fag som bl.a. psykologi, socialmedicin og epidemiologi, 
som er læren om forekomsten og fordelingen af sygdomme i befolkningen. 

o Parakliniske fag, som er fag, der forbereder dig til at kunne udføre det kliniske arbejde, 
f.eks. farmakologi, der handler om lægemidler, og mikrobiologi, hvor du lærer om syg-
domsfremkaldende organismer og kroppens forsvarssystemer. 

o Kliniske fag, som er bygget op omkring undersøgelse og behandling af patienten. En del af 
undervisningen er praktisk og foregår på sygehusafdelinger og hos praktiserende læger. 
Undervisningen i kliniske fag handler fx om børnesygdomme, psykiatri og kirurgi. 

 
Som følge af Bologna-samarbejdet er uddannelsesinstitutionerne i Danmark forpligtet til i de-
res virke at tage udgangspunkt i en opdeling af uddannelserne i en bachelor- og kandidatud-
dannelse51. Både bachelor- og kandidatuddannelsen i medicin varer 3 år. 
  
Ansøgning og adgangskrav – bacheloruddannelsen 
Optagelse på bacheloruddannelsen i medicin forudsætter en af følgende uddannelser:  
‐ Studentereksamen (stx) 
‐ Højere forberedelseseksamen (hf) 
‐ Højere handelseksamen (hhx)  
‐ Højere teknisk eksamen (htx)  
‐ Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)  
‐ Eksamen fra Duborgskolen  
‐ Eksamen fra A.P.Møllerskolen  
‐ Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalau-

reate IB) eller Option Internationale du Baccalauréat (OIB)  
‐ Studentereksaminer fra andre EU-lande samt fra EØS-lande  
‐ Visse erhvervsfaglige uddannelser som fx. faglært landmand eller laborant kan være ad-

gangsgivende til uddannelser på Det Biovidenskabelige Fakultet, hvis man som ansøger 
samtidig opfylder de specifikke adgangskrav. 

 
Optagelse på bacheloruddannelsen sker gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT).  
 
Bacheloruddannelsen i medicin har hovedvægt på de naturvidenskabelige og basale lægeviden-
skabelige fagområder suppleret med adfærdsvidenskabelige og kliniske fag. Formålet med ba-
cheloruddannelsen er at kvalificere den studerende til den lægevidenskabelige kandidatuddan-
nelse, hvor man møder den mere praktiske, kliniske undervisning samt kontakten til patienter.  
 
I slutningen af bacheloruddannelsen skal der udarbejdes en mindre bacheloropgave.  
  
Ansøgning og adgangskrav – kandidatuddannelsen  
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i medicin skal den studerende have en relevant 
bacheloruddannelse. En bachelor i medicin fra Københavns Universitet giver direkte adgang til 
kandidatuddannelsen. Også ansøgere med en bacheloruddannelse i medicin fra et udenlandsk 
universitet vil kunne optages på kandidatuddannelsen, hvis optagelsesudvalget finder, at den 
pågældendes bacheloruddannelse i indhold og omfang ækvivalerer bacheloruddannelsen i me-
dicin.  
 

                                            
51 Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannel-
sesbekendtgørelsen). 
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Formålet med den lægevidenskabelige uddannelse er at ruste de studerende til en livslang ger-
ning og karriere inden for det brede virkefelt, som en lægevidenskabelig eksamen åbner mulig-
hed for. En nyuddannet lægevidenskabelig kandidat har opnået den viden samt de færdigheder 
inden for natur-, adfærds-, og samfundsvidenskabelige-, samt parakliniske- og kliniske fag, 
som er forudsætningen for at kunne arbejde som basislæge.  
 
Kandidatuddannelsen på medicin indeholder hovedsageligt kliniske fag, der er patient- eller 
sygdomsorienterede. Den kliniske undervisning foregår primært ved deltagelse i arbejdet på 
hospitalsafdelinger. Her foregår den praktiske oplæring samtidig med, at der modtages under-
visning i de forskellige specialeområder.  
 
De studerende skal skrive et afsluttende kandidatspeciale.  
 
En fuldført kandidatuddannelse i medicin giver titlen cand.med. 
 
Karriere efter medicinstudiet 
For at kunne arbejde som læge skal kandidaten aflægge et lægeløfte samt gennemføre den kli-
niske basisuddannelse (tidligere turnusuddannelsen), som er tilrettelagt og koordineret af 
Sundhedsstyrelsen. 
 
Den kliniske basisuddannelse varer 12 måneder, hvoraf 6 måneder foregår på et hospital og 6 
måneder hos en almen praktiserende læge.  
 
Efter den kliniske basisuddannelse, kan kandidaten arbejde som underordnet sygehuslæge eller 
vælge at videreuddanne sig til speciallæge, herunder også almen praktiserende læge. Uddan-
nelsen til speciallæge tager mellem 4-7 år. 
 
I Danmark er der 25 anerkendte specialer, hvoraf nogle er opdelt i flere selvstændige specialer: 
o Almen medicin: almen praktiserende læge 
o Anæstesiologi (bedøvelse- og respiratorbehandling): narkoselæge 
o Arbejdsmedicin (sygdomme betinget af arbejdsmiljø): arbejdsmediciner 
o Børne- og ungdomspsykiatri (sindssygdomme hos børn og unge): børnepsykiater 
o Dermato-venerologi (hud- og kønssygdomme): hudlæge 
o Diagnostisk radiologi (røntgenundersøgelse): radiolog 
o Gynækologi og obstetrik (kvindesygdomme og fødselshjælp): gynækolog 
o Intern medicin, som omfatter ni specialer: endokrinologi (medicinske hormonsygdomme), 

gastroenterologi og hepatologi (medicinske mave-tarm- og leversygdomme), geriatri (al-
derdommens sygdomme), hæmatologi (blodsygdomme), infektionsmedicin, kardiologi 
(medicinske hjerte- og kredsløbssygdomme), lungesygdomme, nefrologi (medicinske nyre-
sygdomme) og reumatologi (gigtsygdomme) 

o Kirurgi, som omfatter fem specialer: kirurgi (kirurgiske sygdomme), karkirurgi (kirurgiske 
blodkarsygdomme), plastikkirurgi (plastik- og rekonstruktionskirurgi), thoraxkirurgi 
(brysthulens kirurgiske sygdomme) og urologi (urinvejenes kirurgiske sygdomme) 

 
En lægeuddannelse giver også adgang til administrative stillinger i sundhedssektoren eller ar-
bejde med undervisning og forskning på f.eks. universiteter. Nogle læger vælger desuden at 
arbejde i udlandet. Dette kan f.eks. være tilfældet i forbindelse med bistandsprojekter eller ka-
tastrofehjælp.  
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4. Holdningsnotater 

4.1. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer52 
FSR har i september 2010 udarbejdet Hvidbog om fremtidens revisoruddannelse (FSR’s hvid-
bog). FSR’s hvidbog peger på en række faktorer, som er væsentlige i overvejelserne om frem-
tidens revisoruddannelse.  
 
Samfundets ønsker og krav til revisor 
FSR fremhæver, at revisor lever op til samfundets krav som offentlighedens tillidsrepræsen-
tant. Det er den høje faglighed og kvalitet, der gør, at investorer, banker, myndigheder mv. kan 
fæste lid til virksomhedernes regnskaber. I lyset af finanskrisen må tilliden og troværdigheden 
ikke svækkes ved at slække på revisoruddannelsens faglige niveau.  
 
Kundernes ønsker og krav til revisor 
FSR fremhæver endvidere, at fremtidens revisor skal matche behovene hos revisors virksom-
hedskunder. Mængden af og kompleksiteten i reglerne betyder sammen med den øgede globa-
lisering, at virksomhederne indgår i lang mere komplekse strukturer end tidligere. Denne ten-
dens forstærkes fremadrettet. Derfor har virksomhederne, store som små, behov for kvalifice-
rede ydelser inden for både revision, regnskab, skat og anden rådgivning.  
 
Selve revisoruddannelsen 
FSR fokuserer også på revisorbranchens egne udfordringer i form af lang uddannelsestid og 
relativ lav beståelsesprocent. De begrænser revisorbranchens muligheder for at tiltrække og 
fastholde medarbejdere.  
 
FSR arbejder på den baggrund med tre temaer i forbindelse med overvejelserne om revisorud-
dannelsen: 1) En indholdsmæssig og faglig opdatering af cand.merc.aud.-studiet, 2) en opdate-
ring af eksamensform og indhold af SR-uddannelsen samt 3) én generalistuddannelse på højt 
fagligt niveau og med efterfølgende specialisering i firmaregi / efteruddannelsesregi.  
 
FSR´s holdning til den fremtidige revisoruddannelse 
1. Den fremtidige revisoruddannelse skal være en generalistuddannelse med et højt fagligt 

niveau 
2. Undervisningen på cand.merc.aud. skal have fornyet fokus på revisors kernekompetencer, 

casebaseret undervisning skal opprioriteres, større fleksibilitet mellem uddannelsesstederne 
3. Praktisk arbejde og erfaring skal fastholdes som en central del af revisoruddannelsen 
4. Specialisering af revisor skal ske i firmaregi og via efteruddannelsessystemet efter godken-

delsen som revisor 
5. Revisoruddannelsen bør være en enstrenget uddannelsesmodel 
6. Taxameterordningen for cand.merc.aud.-studiet bør ændres, så uddannelsessteder med del-

tidsstudier ikke straffes 
7. Beståelsesprocenten skal op ved at have flere eksaminer og nye prøveformer 
 
En enstrenget uddannelsesmodel er en mulighed, som FSR bakker op om, så længe det faglige 
niveau forbliver uændret. Dette udelukker ikke, at kravene og indholdet af uddannelsen og ek-
samen gentænkes. 
 
FSR ønsker, at cand.merc.aud. får et større fokus på revisors kernefag, nemlig revision, regn-
skab og skat. Der skal være bedre mulighed for at gennemføre cand.merc.aud. på deltid, hvor 

                                            
52 FSR og FRR har i foråret 2011 udsendt et fælles pålæg til et nyt eksamensforløb for fremtidens revisor. Oplæg-
ges afspejler i store træk de tanker, der indgår i henholdsvis FSR’s Hvidbog om fremtidens revisoruddannelse og 
FRR’s Grønbog om ny revisoruddannelse. 
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der gives rum til at arbejde som revisor. Det arbejde sikrer samklang mellem teori og praksis, 
så revisor forstår virksomhedernes verden bedre. Det skal derfor være normen, at 
cand.merc.aud.en bliver gennemført på mellem 2 – 4 år. 
 
FSR ønsker at modernisere eksamensformen for at få beståelsesprocenten op og gennemsnits-
alderen for en færdiguddannet godkendt revisor ned. Derfor finder FSR det også nødvendigt, at 
revisoreksamen afholdes to gange om året, og at der bliver flere eksaminer under uddannelses-
forløbet i stedet for en altfavnende eksamen til slut i uddannelsesforløbet. 
 
4.2. Foreningen Registrerede Revisorer FRR53 
FRR har i efteråret 2010 udarbejdet en grønbog for den fremtidige revisoruddannelse. Grønbo-
gen indeholder FRR’s anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse, herunder bl.a. at der 
fremover kun skal rekrutteres studerende til én uddannelse. 
 
FRR´s holdning til den fremtidige revisoruddannelse 
 Fælles enhedsuddannelse til godkendt revisor med kun et forløb 
 Ny(e) titler til godkendt revisor 
 Praktik kan indføres under den teoretiske del på CMA-uddannelsen 
 Det praktiske forløb skal formaliseres i moduler 
 Specialisering skal tidligst finde sted under den praktiske del 
 Eksamensformen skal ændres så den kan afholdes på én dag 
 
Adgangen til CMA-uddannelsen skal være lige så bred, som den er i dag, dvs. både HA og HD 
skal være adgangsgivende. De studerende skal fortsat have muligheden for at være deltidsstu-
derende, således at de selv kan afstemme arbejde, skole og familieliv med hinanden. 
 
FRR ønsker, at der skal være stor fokus på små- og mellemstore virksomheder på CMA-
uddannelsen, da hovedparten af dansk erhvervsliv består af disse. CMA-uddannelsen kan tilli-
ge give mulighed for et mindre praktikforløb, hvor den studerende skal slutte af med at skrive 
en opgave. Dette ses på en del andre tilsvarende uddannelser. 
 
FRR foreslår, at den praktiske del formaliseres, således at det praktiske forløb indeholder tre 
moduler; et erklæringsmodul, et alsidighedsmodul og et etik-modul. Modulerne skal have en 
varighed på en uge pr. modul, som skal ruste kandidaten til den endelige eksamen. Tanken bag 
forslaget om moduler under den praktiske uddannelse stammer fra kravet om 120 timers efter-
uddannelse på tre år efter godkendelsen som revisor. Modulerne skal sikre, at der løbende fin-
der formel uddannelse sted. 
 
FRR anser den endelige revisoreksamen som en del af årsagen til, at revisorbranchen mangler 
godkendte revisorer. Revisoreksamen er kendt for sin lave beståelsesprocent, hvilken FRR med 
den fremtidige revisoruddannelse vil have op. FRR foreslår at eksamensformen ændres, så de 
to eksaminer (den skriftlige og den mundtlige) på en eller anden måde afholdes på én dag. 
Derudover bør der kun eksamineres i de væsentligste områder inden for § 6 i eksamensbe-
kendtgørelsen (nr. 1029, 28. oktober 2008). Konkret oplister FRR nogle emner, der skal tages 
udgangspunkt i ved næste opdatering af eksamensbekendtgørelsen. 
 

                                            
53 FSR og FRR har i foråret 2011 udsendt et fælles oplæg til et nyt eksamensforløb for fremtidens revisor. Oplæg-
ges afspejler i store træk de tanker, der indgår i henholdsvis FSR’s Hvidbog om fremtidens revisoruddannelse og 
FRR’s Grønbog om ny revisoruddannelse. 
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4.3. REVIFORA 
REVIFORA har i november 2010 udgivet et holdningsnotat54 vedrørende den fremtidige revi-
soruddannelse. Foreningens overordnede holdning er, at uddannelsesforløbet, som det er i dag, 
ikke skal ændres væsentligt. Der bør sættes ind på de områder, som kan være med til at øge 
tilgangen og fremme fastholdelsen af medarbejdere i revisorfaget. Uddannelsens kvalitet skal 
dog fortsat være på samme høje niveau. 
 
REVIFORAs holdning til den fremtidige revisoruddannelse 
 Kun ét forløb til godkendt revisor 
 CMA skal harmoniseres på landsplan og der bør anvendes mere casebaseret undervisning. 
 Den skriftlige eksamensopgave styrkes på flere kanter, herunder skal kvaliteten højnes, og 

der skal være flere revisionsfirmaer om at udarbejde opgaveteksten. 
 Den mundtlige eksamen skal styrkes på flere områder. 
 To årlige eksaminer for såvel den skriftlige og den mundtlige eksamen. 
 Kandidaterne skal have seks eksamensforsøg, mod de kun tre forsøg i dag. 
 8 års reglen bør ikke opretholdes. 
 Specialisering skal først forekomme efter den endelige eksamen 
 
REVIFORAs holdning til den fremtidige revisoruddannelse er, at opretholdelsen af de to side-
løbende forløb ikke længere er tidssvarende. REVIFORA understreger det væsentlige i, at der 
kun skal være et uddannelsesforløb til godkendt revisor. Alle kandidater skal derfor tage en 
fuld CMA. Indholdet på den nuværende CMA skal ikke ændres, idet kvaliteten af uddannelsen 
er som ønsket. REVIFORA opfordrer til, at CMA harmoniseres på landsplan, og at der lægges 
mere vægt på casebaseret undervisning. Sammenlægges de to nuværende revisoruddannelser, 
skal det faglige niveau ligge på niveau med de statsautoriserede revisorer. 
 
REVIFORA fokuserer meget på den endelige eksamen i forbindelse med den fremtidige revi-
soruddannelse, og fremhæver bl.a., at selv den flittige studerende ikke kan være sikker på, at 
bestå den endelige eksamen, som ellers er tilfældet ved tilsvarende uddannelser. Der er et 
enormt pres på revisorkandidaterne, der skal til eksamen. 
 
REVIFORA fokuserer ligeledes på udarbejdelsen af den skriftlige eksamen. For at sikre en 
altid fair og lige eksamen, bør det ikke være et enkelt revisionsfirma, der udarbejder oplægget 
til eksamensopgaven. REVIFORA opfordrer til, at der nedsættes et udvalg, der bredt repræsen-
terer opgaverne i branchen (udvalget udarbejder opgaver til brug for revisorkommissionens 
endelige sammensætning af årets skriftlige opgave). 
 
REVIFORA gør ligeledes opmærksom på, at det bør overvejes, om databaser mv. bør indgå i 
eksamen. En eksamen der stilles som dilemmaer med svar fra kandidaterne på baggrund af 
kandidatens egne holdninger, faglighed og erfaring (faglige duelighed), sikrer en højere faglig-
hed af den enkelte kandidat og ikke kandidatens firmas faglighed. 
 
Ligesom der bør ske en styrkelse af den skriftlige eksamen bør den mundtlige eksamen ligele-
des styrkes. REVIFORA mener, at der bør foretages nogle klare afgrænsninger af bredden og 
dybden af revisors tilgrænsende områder, hvor revisor ikke er den eneste rådgiver modsat revi-
sionsopgaver. Samtidig bør der efter REVIFORAs opfattelse foretages en vurdering af væsent-
ligheden af områderne for revisors virke, således at dette afspejles i den mundtlige eksamen. 
 

                                            
54 REVIFORA – Holdningsnotat Den fremtidige revisoruddannelse af november 2010 (notatet findes på 
www.revifora.dk). 

 113



REVIFORA finder det ønskværdigt, at der indføres to årlige eksaminer for såvel den skriftlige 
og den mundtlige revisoreksamen. Dette vil øge tilgængeligheden til eksamen, således at kan-
didaterne har mulighed for at tilpasse arbejde og familieliv. De tre forsøg som en kandidat har i 
dag, bør udvides således, at det vil være muligt at gå op seks gange svarende til to årlige eksa-
mener over en treårig periode. 
 
I Danmark er der tillige et krav om, at der højest må gå otte år fra den teoretiske del er bestået, 
til at kandidaten tilmelder sig til den skriftlige eksamen. REVIFORAs holdning er, at denne 8 
års regel kan have stor betydning for, at kvinder ikke kommer igennem uddannelsen som god-
kendt revisor. Det er ligeledes REVIFORAs holdning, at 8 års reglen er i modstrid med eksa-
mensbekendtgørelsens krav om, at kandidaterne skal godtgøre deres praktiske duelighed og 
ikke deres teoretiske duelighed. 
 
REVIFORA mener ikke, at der skal ske specialisering inden den endelige eksamen til godkendt 
revisor. Indføres dette, frygtes det, at kandidaten vil blive låst fast i et speciale, som vedkom-
mende måske mere eller mindre tilfældigt er komme til at besidde. Det er REVIFORAs hold-
ning, at der ved vurdering af tidspunktet for indførelse af specialisering skal tages udgangs-
punkt i en kandidat, der følger studiet som fuldtidsstuderende (3 års HA, 2 års CMA og 3 års 
praktisk erfaring). 
 

5. Interessentundersøgelse 

Som led i Revisorkommissionens arbejde er der foretaget en undersøgelse blandt interessenter-
ne med henblik på at kortlægge, hvilke erfaringer og forventninger de væsentligste interessen-
ter har til den fremtidige revisoruddannelse. De adspurgte interessenter (følgegruppen) omfat-
ter; FSR, FRR, ReviFora, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Finansrådet, Aalborg universitet, 
Syddansk Universitet, Århus Universitet, CBS, FødevareErhverv, Finanstilsynet og Hånd-
værksrådet. 
 
1. Interessenterne i følgegruppen er blevet anmodet om at prioritere fagene, som kræves i 

henhold til 8. direktiv, efter hvilke, der er væsentligst for revisor at beherske. Interessenter-
ne skulle angive de enkelte fag med en prioritering fra 1 til 5, hvoraf 1 var ”meget væsent-
ligt”. Interessenterne har svaret nogenlunde ensartet med hensyn til prioriteringen af em-
nerne. Det har derfor været muligt at dele emnerne op i fire grupper, alt efter hvor højt fa-
gene er prioriteret. 

 
Emner, som interessenterne har vægtet, som vigtigst for revisor at beherske; 
8. direktiv, art. 8, stk. 1 og 2, nævner føl-
gende emner 1 2 3 4 5 

Generel regnskabsteori og -principper 13 1    

 Juridiske krav og standarder for udarbejdelse 
af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber 14 1    

Internationale regnskabsstandarder 10 4 1   

Risikostyring og intern kontrol 12 1 2   

Revision og faglige kvalifikationer 14     

Juridiske krav og faglige standarder for lov-
pligtig revision og for revisorer 15     

Internationale revisionsstandarder 11 3  1  

Faglig etik og uafhængighed 14 1    
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Det er interessenternes holdning, at revisor i høj grad skal kunne beherske ovenstående em-
ner. Alle ovennævnte emner er omfattet af art. 8, stk. 1 i 8. direktiv, hvorved det er et direk-
te krav, at disse fag medgår i den teoretiske uddannelse. 

 
Relevant at revisor kan beherske; 
8. direktiv, art. 8, stk. 1 og 2, nævner føl-
gende emner 1 2 3 4 5 

 Regnskabsanalyse 5 8 1   

Driftsbogholderi og internt regnskab 6 8 1   

Grundlæggende principper for virksomheders 
økonomiske styring 8 5 2   

 
Fagene driftsbogholderi og internt regnskab samt regnskabsanalyse er fag, der ligesom 
ovenstående, skal indgå i den teoretiske uddannelse. Faget grundlæggende principper for 
virksomheders økonomiske styring er et fag som efter art. 8, stk. 2 kun skal indgå i den teo-
retiske uddannelse, hvis det har betydningen for revisionen. 

 
Mindre relevant at revisor kan beherske 
8. direktiv, art. 8, stk. 1 og 2, nævner føl-
gende emner 1 2 3 4 5 

Selskabsret og virksomhedsledelse 4 5 4 2  

Skatteret 4 6 4  1 

Informationsteknologi og computersystemer 4 6 3 1 1 

Arbejdsret og lovgivning om social sikring   5 5 4 

 
 

Mindst relevant at revisor kan beherske 
8. direktiv, art. 8, stk. 1 og 2, nævner føl-
gende emner 1 2 3 4 5 

Konkursret og regler om tilsvarende bobe-
handlinger 1 2 8 3 1 

Civilret og erhvervsret 1 7 3 3 1 

Driftsøkonomi, nationaløkonomi og finansie-
ring 1 4 8 2  

Matematik og statistik 2 5 5 2 1 

 
De fag som interessenterne har prioriteret mindst relevant er ikke overraskende også de fag, 
som 8. direktiv ikke stiller som direkte krav, jf. art. 8, stk. 2. Disse emner skal kun indgå i 
eksamen, såfremt det har betydning for revisionen. 
 

2. Interessenterne blev dernæst spurgt om deres holdning til revisors kompetencer, herunder 
om de generelt savner kompetencer hos revisor.  
Den overordnede holdning hos interessenterne er, at revisor generelt ikke mangler kompe-
tencer. Særligt inden for regnskab, selskabsret o.l. er den nuværende uddannelse, som gene-
ralistuddannelse, godt dækkende. Enkelte interessenter har dog kommenteret, at mindre re-
visionsvirksomheder kan have svært ved at holde sig opdateret, særligt inden for nye IFRS 
regler.  
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Uddannelsesinstitutionerne savner mere revision af informationsteknologi og IT-sikkerhed 
og revisorforeningerne finder at skatte- og afgiftsområdet, herunder moms, ikke bør priori-
teres så højt på CMA-studiet.  

 
3. Til sidst blev interessenterne spurgt, om de finder det hensigtsmæssigt at lade en del af re-

visors uddannelse udgøre af specialisering, evt. med forslag til bestemte emner. 
Interessenterne støtter op om specialisering af revisors kompetencer, da ikke alle revisorer 
dækker alle områder. Revisor skal dog fortsat besidde en stærk generel basisviden. 
Organisationerne og foreningerne finder det mest hensigtsmæssigt at lade specialiseringen 
foregå efter den endelige eksamen, dvs. i virksomhederne eller ved efteruddannelse. I hvert 
fald må det ikke ske på bekostning af den nuværende teoretiske eller praktiske uddannelse. 
De adspurgte uddannelsesinstitutioner har til dette spørgsmål kommenteret, at deres hold-
ning er, at der kan opnås tilstrækkelig specialisering på CMA-uddannelsen via tilvalgsfag. 

 

6. Brugerundersøgelse blandt CMA-studerende og nyuddannede revisorer 

Revisorkommissionen har som led i sit arbejde med den fremtidige revisoruddannelse fundet 
det hensigtsmæssigt at udsende et spørgeskema til studerende på CMA-uddannelsen på de fire 
danske universiteter, der udbyder CMA-uddannelsen, dvs. Copenhagen Business School, Aal-
borg Universitet, Århus Universitet og Syddansk Universitet. Endvidere er spørgeskemaet ud-
sendt til de nyuddannede statsautoriserede og registrerede revisorer. 
 
6.1. Populationen 
Det elektroniske spørgeskema er blevet besvaret af 391 personer. De modtagne besvarelser 
fordeler sig mellem de studerende og færdiguddannede revisorer som det fremgår af neden-
stående skema. 

 
Tabel 6.1. Fordelingen af besvarelser på beskæftigelse 

 Antal personer I pct. 

Uddannet statsautoriseret revisor 64 16,4 

Uddannet registreret revisor 76 22,3 

Studerende på cand.merc.aud. 251 67,4 

I alt 391  

 
Det fremgår ovenfor, at ud af den samlede population på de 391 studerer 251 personer CMA. 
De modtagne svar fra de studerende viser, at de er jævnt fordelt på de fire universiteter; CBS, 
Århus Universitet, Syddansk Universitet og Ålborg Universitet, hvorfor undersøgelsen giver 
et bredt billede af de studerendes syn og holdning til revisoruddannelsen fra hele Danmark. 
 
Ud af populationen på de 391 er 76 personer uddannet registreret revisor og 64 er uddannet 
statsautoriseret revisor. 
 
Spørgsmålene i undersøgelsen har været delt op i emner; den teoretiske og praktiske uddan-
nelse, skriftlig og mundtlig eksamen samt nogle øvrige emner. De modtagne svar bærer til 
dels præg af, at de studerende ikke er bekendt med alle forhold og regler vedrørende hele 
revisoruddannelsen, da de endnu ikke har nået at overveje det videre forløb under den prakti-
ske del og den endelige eksamen. De modtagne besvarelser har dog alligevel vist nogle klare 
tendenser og holdninger blandt respondenterne, som til dels bekræfter de udfordringer som 
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Revisorkommissionen har fokus på og som er nyttige i forbindelse med kommissionens 
overvejelser og udformning af anbefalinger om den fremtidige revisoruddannelse. 
 
6.2. Teoretisk uddannelse 
6.2.1. Uddannelsesbaggrund 
Der er forskellige adgangsveje til CMA-uddannelsen, herunder bl.a. HA, HD, m.fl. Respon-
denterne er blevet spurgt om deres uddannelsesmæssige baggrund. HA er en fuldtids bache-
loruddannelse normeret til tre år. Ved en HD 1. og 2. del arbejder man på fuld tid samtidig 
med at man læser ved siden af. En samlet HD er normeret til fire år. 
 
Ud af den samlede population på 391 har 161 læst HA og 177 læst HD 1. og 2. del. Den re-
sterende del har læst akademiuddannelsen i stedet for HD 1. del. Langt størstedelen af dem 
der har læst HA har været tre år om at gennemføre uddannelsen, mens størstedelen af dem 
der har læst HD har været mellem fire-fem år om at gennemføre uddannelsen.  
 
De studerende har som kommentarer hertil oplyst, at de mærker en markant forskel på ”teo-
retikere og praktikere”, dvs. dem som kommer fra henholdsvis en HA og en HD. Dette viser 
sig bl.a. i hvilke fag de studerende finder nødvendige. De der har en HD får praktisk erfaring 
samtidig med at de tillærer sig den teoretiske viden. 
 
Undersøgelsen har endvidere vist, at mere end 50 pct. af den samlede population er mere er 
mere end de normerede to år om at gennemføre CMA-uddannelsen. Dette kan formentlig 
forklares ved, som det ses af nedenstående figur, at 83,7 pct. ud af 99 studerende har job i et 
revisionsfirma ved siden af studiet med over 30 timer ugentligt. 
 
Figur 6.1. Besvarelser fra studerende om, hvor mange timer ugentligt de arbejder i en revisionsvirk-
somhed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Under 10 timer 
2. 10 – 15 timer 
3. 15 – 20 timer 
4. 20 – 25 timer 
5. 25 – 30 timer 
6. Over 30 timer 

 
Sammenfattende kan ovenstående oplysninger tolkes således, at tiden frem til en bestået 
CMA-uddannelse hovedsageligt består af en dybere teoretisk del, men tillige af en del prak-
tisk erfaring. Op mod halvdelen har læst HD (45,4 pct.), hvorfor de har fire års praktisk erfa-
ring inden for branchen førend de starter på CMA-uddannelsen. Endvidere fremgik det oven-
for, at 83,7 pct. med arbejde i en revisionsvirksomhed har over 30 timer ugentligt samtidig 
med, at de studerer CMA. Det kan derfor konkluderes, at når kandidaterne består CMA-
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uddannelsen og skal videre med den praktiske del af uddannelsen, har de allerede dér meget 
erfaring med at arbejde med den indarbejdede teoretiske viden. 
 
6.2.2. Den nuværende model med to typer af revisorer 
Revisorkommissionen har fundet det relevant at undersøge, hvorvidt der fortsat er behov for 
to typer af revisorer, der kan udføre lovpligtig revision. Tidligere statistikker har vist, at det 
er et fåtal af revisorkandidater, der uddanner sig til registreret revisorer. 
 
I nedenstående tabel kan det aflæses, hvad de studerende vil med CMA-uddannelsen, herun-
der om de vil indstille sig til registreret eller statsautoriseret revisor, eller ikke har intentioner 
om at gå ind i revisorbranchen. 
 
Tabel 6.2. Besvarelser fra studerende fordelt på beskæftigelse og køn 

Mand Kvinde Total 
 

Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 

Studerer til registreret revisor 25 18,1 20 17,7 45 17,9 

Studerer til statsautoriseret revi-
sor 

86 62,3 52 46,9 138 55,4 

Studerende der ikke ønsker at 
gøre karriere i branchen 

37 26,8 43 38,1 80 31,9 

 
Undersøgelsen bekræfter tidligere statistikker og Revisorkommissionens syn på den nuvæ-
rende uddannelse. Ovenstående tabel viser tydeligt, at interessen for en karriere som registre-
ret revisor ikke er så stor som ønsket om at blive statsautoriseret revisor. Blandt de studeren-
de er der 17,9 pct. der har intentioner om at studere til registreret revisor og 55,4 pct. der vil 
studere til statsautoriseret revisor.  
 
Tabellen viser endvidere, at der er 31,9 pct. af de studerende på CMA-uddannelsen, der ikke 
ønsker at gøre karriere inden for revisorbranchen. Dette stemmer godt overens med at man 
tidligere har gjort CMA-uddannelsen bredere, således at den appellerer til flere brancher. Det 
er tidligere nævnt, at revisorbranchen har problemer med at tiltrække et tilstrækkeligt antal 
revisorer. Undersøgelsen peger på, at der antagelig kan hentes et vist antal revisorkandidater 
her, såfremt man sætter ind på dette område. 
 
Af generelle kommentarer har respondenterne tilkendegivet, at der er stor fleksibilitet blandt 
universiteterne og revisionsvirksomhederne. Uddannelsesinstitutionerne har indrettet sig ef-
ter, at CMA-uddannelsen kan tages på deltid og revisionsvirksomhederne er fleksible, såle-
des at det er muligt at læse ved siden af. På CMA-studiet er der en tydelig skelnen mellem 
teoretikere og praktikere, hvilket også kom til udtryk i de kommentarer der var med hensyn 
til vægtningen af fag på CMA-studiet. Teoretikerne kan have mere brug for direkte 
regnskabsfag for herigennem at være bedre rustet til at kunne udarbejde et årsregnskab. Prak-
tikerne ønsker mere fokus på regnskabsstandarder og rådgivningsmæssige fag. Samlet finder 
respondenterne, at der skal være fokus på fag såsom revision og skatteret. 
 
6.3. Praktisk uddannelse 
Den praktiske uddannelse skal i henhold til 8. direktiv have en varighed på mindst tre år. I 
henhold til den danske revisorlov skal to af de tre års praktiske erfaring opnås efter bestået 
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CMA. Revisorkommissionen har fundet det relevant at undersøge, om denne regel evt. er til 
ulempe for revisorkandidaterne. Uddannelsen til revisor anses for at være meget lang, hvilket 
afspejler sig i den høje gennemsnitsalder (33,3, år). 
 
Figur 6.2. Respondenternes svar på, om reglen om at to af de tre års praktisk erfaring skal opnås 
efter bestået CMA er til ulempe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Slet ikke enig 
2. Ikke enig 
3. Neutral 
4. Enig 
5. Meget enig 

Et større antal personer har svaret neutralt på spørgsmålet, hvilket formentlig skyldes at de 
fleste respondenter er studerende. Som nævnt er ikke alle studerende vidende om reglerne 
efter CMA-uddannelsen. Det kan endvidere aflæses, at 46,9 pct. mener at reglen ikke er til 
ulempe for dem, mens 21, 8 pct. Finder, at dette er tilfældet. 
 
Blandt kommentarerne til reglen er det nævnt, at den praktiske erfaring sagtens kan fore-
komme samtidig med at man studerer CMA eller at man selv skal kunne bestemme, hvornår 
de tre år skal forekomme. Enkelte har anført, at det er spildtid, at de skal vente de to år efter 
CMA-uddannelsen med at gå op til den endelige eksamen. Som nævnt tidligere kan de stude-
rende have haft en del praktisk erfaring ved at have studeret HD og CMA på deltid med over 
30 timer ugentligt i en revisionsvirksomhed. Derimod har de der har læst HA og været CMA 
fuldtidsstuderende ikke den store praktiske erfaring. En form for regulering af dette synes 
derfor nødvendig. 
 
Praktiske opgaver under praktikken 
Revisorkommissionen har endvidere fundet det relevant at undersøge, om revisorkandidater-
ne har mulighed for at få prøvet tilstrækkelig mange typer opgaver til, at de kan indstille sig 
til eksamen, som er en test i praktisk duelighed og modenhed. Den høje dumpeprocent kunne 
være tegn på, at dette ikke er tilfældet. 
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Figur 6.3. Respondenterne svar på, om de får prøvet tilstrækkelige mange typer af praktiske opgaver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der er 176 personer, som har svaret på dette spørgsmål. Ud fra disse har 46,9 pct. svaret neu-
tralt. Igen er der her tale om, at størstedelen af respondenterne er studerende, som næppe har 
det store kendskab til den praktiske del af uddannelsen. 
 
Ud af de 176 respondenter finder 32,7 pct., at det er muligt at få prøvet tilstrækkelige typer af 
opgaver under den praktiske uddannelse, hvorimod 21,8 pct. ikke mener, at dette er tilfældet. 
Respondenterne har bl.a. tilkendegivet, at tre års praktisk erfaring ikke er tilstrækkeligt, når 
der er tale om revisorkandidater som er de såkaldte ”teoretikere”. Når de er færdige med 
CMA-uddannelsen skal de først ud i praktikken og have lært grundstoffet. De tre år kan der-
for være for lidt henset til, at kandidaten skal være i stand til at bestå den endelige eksamen 
og i sidste ende kunne rådgive kunder på et professionelt og tilstrækkeligt niveau. Dette kan 
naturligvis være en af årsagerne til, at beståelsesprocenten for den endelige eksamen er så 
lav. 
 
Respondenterne har flere steder i spørgeskemaet kommenteret, at det kunne være relevant 
med kurser i forskellige emner, særligt fordi der kan være forskel på hvilken revisionsvirk-
somhed man er ansat i under det praktiske forløb. Det tilkendegives, at man i de større revi-
sionsvirksomheder ikke får del i/kendskab til alle dele af revisionsprocessen. Modsat kan de 
små revisionsvirksomheder have svært ved at tilbyde tilstrækkelige forskellige typer af opga-
ver. 
 
RevisorAkademi og SR-akademi 
I dag er det muligt at tilmelde sig et eksamensforberedende forløb, som revisorforeningerne 
afholder. Af nedenstående tabel fremgår respondenternes holdning til om de udbudte akade-
mier er med til at forbedre forberedelserne til den endelige eksamen. 
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Tabel 6.3. Respondenterne svar på om kurserne forbedrer eksamensforberedelsen til eksamen 

 De studerende på 
CMA-uddannelsen  

(pct.) 

Statsautoriserede re-
visorer  

(pct.) 

Registrerede revi-
sorer  

(pct.) 

Slet ikke enig 0 0 7,1 

Ikke enig 11,1 0 0 

Neutral 55,6 39,9 21,4 

Enig 33,3 39,9 46,4 

Meget enig 0 20,2 25 

 
Det ses af ovenstående tabel, at de studerende har lagt sig mere eller mindre i midten, men de 
er heller ikke bekendt med forløbet på disse kurser. Hvad angår de statsautoriserede og regi-
strerede revisorer er der en klar holdning til, at henholdsvis SR-akademiet og RevisorAka-
demiet er udtryk for gode eksamensforberedende kurser. Respondenterne har hertil svaret, at 
det er meget eksamensrelevant undervisning og at der er en særlig holdning hos revisions-
virksomhederne til, at revisorkandidaterne får fri til at gennemføre disse eksamensforbere-
dende kurser. 
 
6.4. Eksamen 
Revisorkommissionen har i dette arbejde stor fokus på den endelige eksamen, idet bl.a. be-
ståelsesprocenten for både den skriftlige og den mundtlige er væsentlige lavere end for andre 
længerevarende uddannelser og kan være en væsentlig faktor for, at der uddannes for få revi-
sorer. 
 
6.4.1. Den skriftlige revisoreksamen 
Langt størstedelen af respondenterne har ingen umiddelbar holdning til, om den skriftlige 
eksamensform bør ændres. Derimod er 16,3 pct. af respondenterne enige i, at den bør ændres, 
mens 11,4 pct. ikke finder det nødvendigt. Respondenterne, der vil indstille sig til eller er 
uddannet statsautoriseret revisor, nævner, at eksamen bør gøres mere fleksibel. Det tilkende-
gives bl.a., at én dag må formodes at være tilstrækkeligt til at teste kandidaterne i deres vi-
den. Derudover nævnes det, at 8 timer er for lang tid i træk, og at eksamen evt. bør fordeles 
på tre dage, men så kun af 4-6 timers varighed. Kandidaterne efterspørger opdeling i mindre 
emner som en mulighed for at gøre eksamen mere rummelig og fleksibel for kandidaterne. 
 
Respondenterne, der vil indstille sig til eller er uddannet registreret revisor, har tilkendegivet, 
at den skriftlige kvalifikationseksamen er god nok som den er i dag, med én dag á 8 timer. 
 
Spørgeskemaet har endvidere indeholdt spørgsmål vedrørende fordelingen, rimeligheden og 
hensigtsmæssigheden af de emner, der eksamineres i til de skriftlige eksaminer. Langt stør-
stedelen af besvarelserne forholder sig neutrale, men der er dog ytret holdning om, at emner-
ne er lidt overdrevne, idet størstedelen af revisorerne aldrig vil arbejde med dele af emnerne. 
Specifikke revisionsopgaver i f.eks. børsnoterede selskaber, pengeinstitutter mv. er ikke rele-
vante for rigtig mange revisorer. Forslag til at ”almindelig revision af B-selskab, regnskab og 
skat i personlige virksomheder” burde være grundlæggende og tilstrækkeligt til at bestå ud-
dannelsen til statsautoriseret revisor. Endvidere er der forslag om, at eksamen f.eks. kan tage 
udgangspunkt i erklæringsafgivelse, holdning og etik. 
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6.4.2. Den mundtlige eksamen 
Revisorkommissionen finder den mundtlige eksamination nødvendig for at teste kandidaterne 
i deres modenhed og evne til at anvende deres teoretiske viden i en praktisk kontekst. Re-
spondenterne har tilkendegivet, at både forberedelsestiden på de 40 min. og eksaminationsti-
den på de 30-35 min., som man kender fra i dag, passende. Flere respondenter mener ikke, at 
det er eksamenstiden, der er skyld i de høje dumpeprocenter, men at det er størrelsen på pen-
sum, der medfører, at mange kandidater ikke kan bestå. 
 
6.5. Øvrige emner 
6.5.1. Kønsfordeling 
I nedenstående tabel er den samlede population på 391 fordelt på køn og beskæftigelse. 
 
Tabel 6.4. Populationen fordelt på beskæftigelse og køn 
 Mand  

(antal) 
Kvinde  
(antal) 

Total  
(antal) 

Studerer til statsautoriseret 
revisor 

86 53 139 

Studerer til registreret revi-
sor 

25 20 45 

Studerende der ikke vil ind i 
revisorbranchen 

37 43 80 

 
Registreret revisor 52 24 76 
Statsautoriseret revisor 56 8 64 
Population i alt  246 145 391 
 
Det fremgår af ovenstående skema at der er 246 mænd og 145 kvinder, der har besvaret spør-
geskemaet. Generelt er antallet af mænd i forhold til kvinder højere inden for de forskellige 
kategorier. Ud over den skæve kønsfordeling ses der også en væsentlig skævdeling i antallet af 
studerende, der vil indstille sig til kvalifikationseksamen i forhold til de statsautoriserede revi-
sorer. 
 
Undersøgelsen bidrager ikke med noget overraskende. Den skæve kønsfordeling findes særligt 
i revisionsbranchen, men tillige i mange andre brancher, som kræver en længerevarende ud-
dannelse. 
 
6.5.2. 8 års reglen 
8 års reglen betyder, at der højest må gå 8 år fra en bestået CMA til revisorkandidaten indstil-
ler sig til den endelige eksamen. Revisorkommissionen har drøftet, hvorvidt denne regel er til 
hinder for, at mulige revisorkandidater tilvælger denne branche. Bl.a. bliver mange kvinder 
formentlig ramt af reglen, idet barsel mv. kan forsinke datoen for, hvornår de indstiller sig til 
den endelige eksamen. Den samlede population i undersøgelsen er derfor blevet spurgt om 
deres holdning til, om 8 års reglen bør opretholdes. 
 
Igen er billedet, at mange respondenter forholder sig neutrale. Hertil kan endnu engang næv-
nes, at mange studerende på CMA-uddannelsen ikke er bekendt med reglerne for det videre 
uddannelsesforløb. 
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Figur 6.4. Respondenternes svar på om 8 års reglen bør opretholdes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
25,5 pct. har svaret ”enig” til, at 8. års reglen skal opretholdes mens ca. 20 pct. er imod, at 
den opretholdes. Af kommentarerne til dette spørgsmål fremgår det, at reglen er en hindring 
for kvinder, der ønsker at stifte familie mv. Mange finder at mere erfaring kun kan være en 
fordel, og at det ikke er skolegangen, der er afgørende for, om man har reelle kompetencer til 
at blive statsautoriseret revisor. Endvidere er der fremsat kommentarer om, at man må kunne 
stole på, at den endelige eksamen er i stand til at frasortere dem, som ikke har det faglige 
fundament i orden. Endelig nævnes, at reglen er med til at lægge et pres på revisorkandida-
terne, da de er tvunget til at gennemføre inden for de 8 år. 
 
6.5.3. Titel 
Det er fundet relevant at spørge populationen om, hvorvidt den mener der er en særlig hold-
ning/prestige knyttet til den endelige titel.  
 
Figur 6.5. Respondenternes svar på om der er en særlig prestige knyttet til den endelige titel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Slet ikke enig 
2. Ikke enig 
3. Neutral 
4. Enig 
5. Meget enig 

Det fremgår af figuren ovenfor, at ca. 89 pct. er enige om, at der er en særlig holdning eller 
prestige ved den endelige titel. Blandt kommentarerne til spørgsmålene har der været udtalt, 
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at titlen ”statsautoriseret revisor” udviser et fagligt højt niveau, som er meget anerkendt i 
samfundet. Det er en form for kvalitetsstempel, hvor samfundet ikke stiller spørgsmålstegn 
til vedkommendes teoretiske formåen. 
 
6.5.4. Andre kommentarer 
Til sidst i spørgeskemaet er respondenterne fremkommet med generelle kommentarer, herun-
der at der kun bør være én uddannelse med én titel. Herudover nævnes det, at det evt. bør være 
muligt at gennemføre en form for specialuddannelse inden for specifikke områder, såsom børs-
noterede selskaber, offentlig revision, IT-revision, forsikringsvirksomheder, international rap-
portering o.l. De fleste kommentarer herom går ud på, at der bør være en specialeksamen, så 
man derigennem bliver i stand til at beherske de særlige virksomheder og områder, som de 
fleste revisorer aldrig kommer til at berøre. 
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Del IV. Bilag 
 

Bilag 1 
 

1. juni 2010 

Kommissorium  

for Revisorkommissionens arbejde med den fremtidige revisoruddannelse 

 
 

Der er gennem de seneste år gennemført omfattende ændringer af lovgivningen på revisorområdet 

og i den generelle erhvervslovgivning, herunder en lempelse i revisionspligten. 

 

Samtidig er der en vedvarende udvikling i de internationale standarder for revision og regnskab. 

Standarderne er i dag så omfattende og lovgivningen så dynamisk og kompleks, at mange ydelser 

bliver leveret som subspecialer – også hos de mindre revisionsfirmaer.  

 

Der er endvidere sektorer/brancher, hvor der kan være ganske særlige behov. Det gælder f.eks. 

revision af finansielle virksomheder, hvor spørgsmålet om certificering har været drøftet i forbin-

delse med bankpakkerne. Men også revisionen af offentlige institutioners regnskaber har været 

nævnt.  

 

Den demografiske udvikling, hvor der i disse år er flere, der forlader arbejdsmarkedet, end der 

kommer til, er på længere sigt en udfordring for revisorbranchen. Samtidig har branchen gennem 

en årrække haft vanskeligheder med at tiltrække studerende. En af årsagerne hertil kan være ud-

dannelsens forløb og eksamensform – med høje dumpeprocenter – som kan gøre uddannelsen 

relativt langvarig.  Disse forhold kan betyde, at der bliver færre godkendte revisorer, og uddannel-

sen kan således være en reel rekrutteringsbarriere til faget.  

 

Revisorer uddannes i dag på baggrund af en teoretisk eksamen (cand.merc.aud.) suppleret med en 

praktisk/teoretisk uddannelse til registreret revisor eller statsautoriseret revisor. Netop fordi revi-

soruddannelsen er en kombination af teori og praktisk håndværk, vil lempelsen af revisionspligten 

og de stigende krav til udførelse af revision kunne have konsekvenser for uddannelsen. I det lys er 

det relevant at overveje den fremtidige revisoruddannelse.  

 

Revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant er ikke blevet mindre de senere år. Det er 

vigtigt, at revisoruddannelsen vedvarende er af høj kvalitet. Men også at den samtidig er tidssva-

rende og tilpasset den virkelighed, revisorerne bevæger sig i.  

 

På den baggrund anmoder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Revisorkommissionen om at vurdere, 

hvorvidt de nuværende uddannelser fortsat er hensigtsmæssige. Kommissionen skal i den forbin-
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delse bl.a. se på forholdet mellem det teoretiske og praktiske forløb, på uddannelsens konkrete 

indhold og forløb samt på det faglige niveau. Kommissionen skal i den forbindelse bl.a. analysere: 

  

 Mulighederne for at tilrettelægge den praktiske/teoretiske uddannelse som et trinvist, modul-

opbygget forløb samt fordele og ulemper herved. Det skal vurderes, hvorvidt det er hensigts-

mæssigt at erstatte de nuværende to eksaminer, der leder til benævnelsen ”statsautoriseret revi-

sor” henholdsvis ”registreret revisor”, med én eksamen, og vurdere hvilket niveau, denne ek-

samen bør have.  

 Fordele og ulemper ved at ændre revisoruddannelsen, så den fremover, som en form for over-

bygning, omfatter ét ud af flere mulige specialer, fx finansielle virksomheder, børsnoterede 

virksomheder, IT-revisioner eller offentligt ejede virksomheder.  

 Andre muligheder, der kan være med til at øge tilgangen/fremme fastholdelsen af medarbejde-

re i revisorfaget og samtidig bevare uddannelsens kvalitet. Kommissionen bedes herunder vur-

dere mulighederne for at forkorte den praktiske/teoretiske uddannelse i kombination med en 

justering af indholdet af cand.merc.aud.-studiet, ændrede eksamensformer, øgede muligheder 

for specialisering under den praktiske og/eller den teoretiske uddannelse mv. Kommissionen 

bedes endvidere vurdere fordele og ulemper ved at tillade adgang til revisoruddannelsen på 

baggrund af andre specifikke kandidateksamener end cand.merc.aud.-eksamen.  

 Ydermere skal Kommissionen forholde sig til, hvordan små og mellemstore revisionsvirksom-

heder kan opretholde muligheden for at uddanne revisorer efter 8. direktiv. 

 

Siden 2003 har revisorlovens område været indskrænket. En række revisorydelser er ikke længere 

lovreguleret og udøves i fri konkurrence med andre rådgivergrupper. Samtidig skærpes fokus på 

revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed. I 

lyset af revisors rolle i samfundsøkonomien – og det stigende fokus på denne rolle og kvaliteten af 

revisors arbejde – er det væsentligt, at revisoruddannelsen også fremover sikrer et fagligt niveau, 

som passer til opgaverne som offentlighedens tillidsrepræsentant. Der skal fortsat stilles krav om 

obligatorisk efteruddannelse og om offentlig kvalitetskontrol.  

 

Kommissionen skal i sit arbejde inddrage internationale erfaringer. 

 

Hvis Revisorkommissionen vurderer, at der er andre emnekredse end de ovenstående, der bør 

belyses for at sikre et dækkende og robust beslutningsgrundlag for en vurdering af den fremtidige 

revisoruddannelse, ønskes Kommissionen også at beskrive og analysere disse. 

 

Revisorkommissionen har mulighed for at inddrage eksterne parter i arbejdet, hvis kommissionen 

skønner det hensigtsmæssigt.  

 

Revisorkommissionen skal sammenfatte sine analyser, overvejelser og anbefalinger i en rapport, 

der afgives til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sommer 2011. Revisorkommissionen kan som led i 

tilrettelæggelsen af sit arbejde vælge at afgive en eller flere delrapporter, hvis kommissionen finder 

 126



det hensigtsmæssigt. Forslag til hvorledes ændringer i lovgivningen vil kunne se ud, og som afspej-

ler udvalgets overvejelser og konklusioner (inkl. bemærkninger) afgives til Erhvervs- og Selskabs-

styrelsen i forår 2012.  

 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen yder sekretariatsbistand til Revisorkommissionens arbejde. 
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Bilag 2 
Spørgeskema55 til udenlandske myndigheder 

 
 

 
Survey on the implementation of Article 6 – 12 of the EU 8th Directive 

on statutory audit 
 

Country:  

 
I. General information 
 

Questions  

Yes No 
1. Do you have different types of 

auditors approved in pursuance 
to rules that implement the 8th Di-
rective?   
a. Please state the title of each 

type. 
 

Yes No b. If different types, is each type 
allowed to carry out statutory 
audit on any company? 

 
  

c. Please provide any comple-
mentary comments 

 

2. If limitations, cf. Q1, b, please 
elaborate on: 

Limitation (Yes/No) 
Please describe the limita-

tion 
a. Financial entities (credit insti-

tutions and insurance under-
takings) 

  

b. Listed companies   

c. Public enterprises   

d. Other, please specify?   

Number of years 3. How many years of school are 
required to attain university en-
trance or equivalent level? 

 
 

 
II. Theoretical instruction 
 
Article 6 Educational qualifications 
Without prejudice to Article 11, a natural person may be approved to carry out a statutory audit only after 
having attained university entrance or equivalent level, then completed a course of theoretical instruc-
tion, undergone practical training and passed an examination of professional competence of university 
final or equivalent examination level, organised or recognised by the Member State concerned. 
 

Questions  
Yes No 1. Do you require a Master degree? 

(If yes, please answer Q2 – Q6, else 
go to Q7)   

                                            
55 Indholdet svarer til det udsendte spørgeskema 
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2. Please state the name of the re-
quired university degree(s)   

2a. Please provide any complementary 
comments   

3. What is the entrance require-
ment(s) for the Master? Please 
indicate the amount of ECTS the 
entrance degree(s) produces 

  

3a. Please provide any complementary 
comments   

Yes No 4. Do you have specific require-
ments to the content of the Mas-
ter(s)?   

a. If yes, please state the re-
quirement(s) and indicate 
amount of ECTS 

  

b. Please provide any comple-
mentary comments 

  

Full time part time 5. Is the Master a full time study or 
is it possible to participate part-
time?   

5a. Please provide any complementary 
comments 

  

6. How many years are prescribed 
for the Master?   

6a. Please provide any complementary 
comments 

   

Yes No 7. Do you require a bachelor’s de-
gree?  

(If no, please go to Q9) 
 

  

7a. Please provide any complementary 
comments 

  

Yes No 8. Do you have specific require-
ments to the content of the 
Bachelor’s degree?   

a. If yes, please state the re-
quirement(s) and indicate 
amount of ECTS 

  

b. Please provide any comple-
mentary comments 

  

9. If a Master degree or bachelor’s 
degree is not required, please 
describe your requirement to the 
theoretical instruction. 

  

Yes No 10. Do the professional associations 
have influence on the theoretical 
instruction?   

a. If yes, how?     

b. Please provide any comple-
mentary comments 

  

 
III. Practical training 
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Article 10 Practical training 
1. In order to ensure the ability to apply theoretical knowledge in practice, a test of which is included in 
the examination, a trainee shall complete a minimum of three years' practical training in, inter alia, the 
auditing of annual accounts, consolidated accounts or similar financial statements. At least two thirds of 
such practical training shall be completed with a statutory auditor or audit firm approved in any Member 
State. 
2. Member States shall ensure that all training is carried out with persons providing adequate guaran-
tees regarding their ability to provide practical training. 
 

Questions State Authorized Public Accountants 
1. How many years of practical 

training are required? 
 

1a. Please provide any complementary 
comments 

  

Yes No 2. Is it a requirement that the prac-
tical training must be completed 
after the theoretical instruction 
(Master, Bachelor or required 
theoretical instruction)? 

  

a. If no, how can the practical 
education are organized? 

 

b. Please provide any comple-
mentary comments 

  
  

Yes No 3. Are there certain subjects areas 
which the trainee must acquire 
knowledge to during the practical 
education? 

  

a. If yes, please state the sub-
ject areas 

 

b. Please provide any comple-
mentary comments 

 

Yes No 4. Is it a requirement that the 
trainee follows a theoretical 
course during the practical edu-
cation? 

  

a. If yes, please explain   
  

b. Please provide any comple-
mentary comments 

 

Yes No 5. Is it possible to complete the 
practical training in another 
Member State?   

5a. Please provide any complementary 
comments 

  

6. Is it possible for the trainee to 
specialize; 

Yes No 

a. During the practical training?   

b. After the practical training?   

c. Other?   

d. If it is possible to specialize, 
does it give access to a spe-
cific title? 

  
  

e. Please provide any comple-
mentary comments 

  
  

 
IV. Final examination 
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Article 7 Examination of professional competence 
The examination of professional competence referred to in Article 6 shall guarantee the necessary level 
of theoretical knowledge of subjects relevant to statutory audit and the ability to apply such knowledge in 
practice. Part at least of that examination shall be written. 
Article 8 Test of theoretical knowledge 
1. The test of theoretical knowledge included in the examination shall cover the following subjects in 
particular: 
(a) general accounting theory and principles; 
(b) legal requirements and standards relating to the preparation of annual and consolidated accounts; 
(c) international accounting standards; 
(d) financial analysis; 
(e) cost and management accounting; 
(f) risk management and internal control; 
(g) auditing and professional skills; 
(h) legal requirements and professional standards relating to statutory audit and statutory auditors; 
(i) international auditing standards; 
(j) professional ethics and independence. 
2. It shall also cover at least the following subjects insofar as they are relevant to auditing: 
(a) company law and corporate governance; 
(b) the law of insolvency and similar procedures; 
(c) tax law; 
(d) civil and commercial law; 
(e) social security law and employment law; 
(f) information technology and computer systems; 
(g) business, general and financial economics; 
(h) mathematics and statistics; 
(i) basic principles of the financial management of undertakings 
 

Questions State Authorized Public Accountants 
Yes No 1. Besides theoretical instruction 

and practical training, do you re-
quire other conditions the trainee 
must comply with for enrolling 
the final examination of profes-
sional competence 

  

a. If yes, please state the other 
conditions  

b. Please provide any comple-
mentary comments 

 

Written examination Oral examination 2. Do you require a written exami-
nation or both a written and oral 
examination?   

a. If both a written and an oral 
examination are required, 
must one of the examinations 
be passed before enrolling at 
the other?  

 

b. What is the temporal extent 
of the written examination? 
Please state days and/or 
hours. 

 

c. What is the temporal extent 
of the oral examination? 

 

d. Please provide any comple-
mentary comments  

3. Please state the format of the 
written examination: 

 

a. A hypothetical practical 
situation? 
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b. Multiple choice test?  

c. Other, please explain  

d. Is it possible to submit a 
copy of a written exam task 
to the Danish Commerce and 
Companies Agency? 

 

e. Please provide any comple-
mentary comments 

 

4. Is it possible to prepare a paper 
on a concrete practical assign-
ment to be defended by an oral 
examination? 

 

5. Who is responsible for the final 
examination? 

 

5a. Please provide any complementary 
comments 

 

6. Who produces the   
a. The written examination 

task? 
 

b. The oral examination task?  

c. Please provide any comple-
mentary comments 

 

7. How often does your country 
hold the final exam? 

 

7a. Please provide any complementary 
comments 

 

8. Is there any final deadline for 
enrolling at the final exam? 

 

8a. Please provide any complementary 
comments 

 

Yes No 9. Do you provide for re-
examinations?  

  

a. If yes, how many times?  

b. Please provide any comple-
mentary comments 

 

Written exam Oral exam 10. How many examiners and exter-
nal examiners participate in the 
final exam? 

  

a. Who can be an examiner?  

Written exam Oral exam b. Who can be external  
examiners? 

  

c. Please provide any comple-
mentary comments 

  
  

11. Which subject areas are covered 
in the final exam? Please indicate 
the percentage allocation. 

  
  

a. Statutory audit  

b. Advisory services related to 
accountancy 

 

c. Other areas, please explain  

d. Please provide any comple-
mentary comments  
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V. Exemptions 
 
Article 9 Exemptions 
1. By way of derogation from Articles 7 and 8, a Member State may provide that a person who has 
passed a university or equivalent examination or holds a university degree or equivalent qualification in 
one or more of the subjects referred to in Article 8 may be exempted from the test of theoretical knowl-
edge 
in the subjects covered by that examination or degree. 
2. By way of derogation from Article 7, a Member State may provide that a holder of a university degree 
or equivalent qualification in one or more of the subjects referred to in Article 8 may be exempted from 
the test of the ability to apply in practice his or her theoretical knowledge of such subjects if 
he or she has received practical training in those subjects attested by an examination or diploma recog-
nised by the State. 
 
 

Questions State Authorized Public Accountants 

Yes No 4. Have you implemented the ex-
emptions provided for in Article 
9?   

a. If yes, how does you country 
use it? 

 

b. Please provide any comple-
mentary comments 

 

 
Article 11 Qualification through long-term practical experience 
A Member State may approve a person who does not satisfy the conditions laid down in Article 6 as a 
statutory auditor, if he or she can show either: 
(a) that he or she has, for 15 years, engaged in professional activities which have enabled him or her to 
acquire sufficient experience in the fields of finance, law and accountancy, and has passed the exami-
nation of professional competence referred to in Article 7, or 
(b) that he or she has, for seven years, engaged in professional activities in those fields and has, in ad-
dition, undergone the practical training referred to in Article 10 and passed the examination of profes-
sional competence referred to in Article 7. 
 
Article 12 Combination of practical training and theoretical instruction 
1. Member States may provide that periods of theoretical instruction in the fields referred to in Article 8 
shall count towards the periods of professional activity referred to in Article 11, provided that such in-
struction is attested by an examination recognised by the State. Such instruction shall not last less than 
one year, nor may it reduce the period of professional activity by more than four years. 
2. The period of professional activity and practical training shall not be shorter than the course of theo-
retical instruction together with the  
practical training required in Article 10. 
 

Questions State Authorized Public Accountants 
Yes No 1. Have you implemented the ex-

emptions provided for in Article 
11?   

a. If yes, how does you country 
use it?   

Yes No 2. Have you implemented the ex-
emptions provided for in Article 
12?   

a. If yes, how does you country 
use it? 

  
  

3. Please provide any complemen-
tary comments 
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VI. Additional questions 
 
1. Have you identified one or more 

of the following challenges fac-
ing the audit profession in your 
country: 

If possible, please provide a short explanation 

a. A falling intake of trainees to 
the auditor education? 

 

b. Trainees leaving the profes-
sion before having passed 
the final examination? 

 

c. Significant differences be-
tween the content of the 
theoretical instruction and 
the requirements the practis-
ing auditor is facing? 

 

d. Significant number of audi-
tors leaving the profession 
after having passed the final 
examination? 

 

e. An unequal distribution by 
sex in the profession? 

 

2. Have the requirements regarding 
the educational qualifications re-
cently been scrutinized in your 
country? If yes, please state the 
main findings. 

 

3. Are you planning any major 
changes of the requirements re-
garding the educational qualifica-
tions? 

 

4. Is a statutory auditor in your 
country allowed to render assis-
tance to an audit client?  
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Bilag 3 
Spørgeskema til revisionsvirksomhederne 

 
Revisorkommissionens mini-undersøgelse om den praktiske uddannelse56 til 

revisor i revisionsvirksomhederne  
 
 

1.  Oplysninger om revisionsvirksomheden 
 Sæt x 

Hovedstaden  
Sjælland  
Syddanmark  
Midtjylland  

1.1 I hvilken region(er) har virksomheden kon-
tor(er)? 

Nordjylland  
< 5  

6-25  
26-50  

51-100  

1.2 Hvor mange godkendte revisorer er i alt tilknyt-
tet virksomheden? 

> 100  
Statsaut. Registr. 50/50 

Sæt x 

1.3 Indehaves majoriteten af stemmerettighederne 
af statsautoriserede reviso-
rer/revisionsvirksomheder eller registrerede 
revisorer/revisionsvirksomheder?    

2. Internt uddannelsesprogram 
 Ja (sæt x) Nej (sæt x) 

2.1 Deltager medarbejderen i et internt uddannel-
sesprogram, som virksomheden selv har tilret-
telagt? 

  

2.2 Deltager medarbejderen i et internt uddannel-
sesprogram, som er tilrettelagt af et netværk57, 
som virksomheden deltager i? 

  

2.3 Deltager medarbejderen i et internt uddannel-
sesprogram, som er tilrettelagt i samarbejde 
med andre, f.eks. en erfa-gruppe el. lign.? 

  

2.4 Får medarbejderen betalt forberedelsestid til at 
forberede sig til den interne uddannelse?   

2.5 Angiv eventuelle supplerende kommentarer Kommentarer: 

 
3. Eksternt uddannelsesprogram 
 Ja (sæt x) Nej (sæt x) 
3.1 Skal medarbejderen deltage i SR-Akademiet 

(FSR)? 
  

3.2 Skal medarbejderen deltage i RevisorAkade-
miets (FRR) eksamensrelaterede kurser? 

  

3.3 Skal medarbejderen deltage i andet eksternt   

                                            
56 Tilrettelæggelse af den praktiske uddannelse efter revisorlovens § 3, stk. 1, nr. 5, og § 3, stk. 2. 
57 Jf. definitionen på et netværk i uafhængighedsbekendtgørelsens § 7, stk. 3. 
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uddannelsesprogram? 
3.4 Betaler virksomheden medarbejderens udgifter 

til ekstern uddannelse? 
  

3.5 Får medarbejderen betalt forberedelsestid til at 
forberede sig til den eksterne uddannelse? 

  

3.6 Angiv eventuelle supplerende kommentarer Kommentarer: 
 

4.  Andre medarbejderforhold 
 Ja (sæt x) Nej (sæt x) 
4.1 Tilknyttes medarbejderen en fast godkendt re-

visor (mentor) gennem hele det praktiske ud-
dannelsesforløb? 

  

4.2 Har virksomheden et formelt system, der sik-
rer, at medarbejderen kommer igennem de 
relevante områder58 i løbet af den praktiske 
uddannelse? 

  

4.3 Skal medarbejderen i løbet af den praktiske 
uddannelse vælge ”speciale”?  
(F.eks. SME-virksomheder, store virksomhe-
der, særlige branche eller lignende) 

  

 4.4 Har virksomheden en politik for, hvornår (antal 
års praktisk uddannelse) medarbejderen skal 
tilmelde sig revisoreksamen? 

Angiv antal år: 

 
 

4.5 Foretages der en intern evaluering af medar-
bejderen inden indstilling til SR eksamen? 

 
 

4.6 Angiv eventuelle supplerende kommentarer Kommentarer: 
 

 
 
 

                                            
58 Revisorlovens § 3, stk. 1, nr. 5: Medarbejderen skal under den praktiske uddannelse navnlig deltage i udførelse 
af opgaver, der vedrører revision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskaber. 
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Bilag 4 
Spørgeskema59 til studerende og nyuddannede revisorer 

 
Spørgeskemaundersøgelse – den danske revisoruddannelse 
 
Indledende spørgsmål 
 
Dit køn 
Dit fødselsår 
Er du; 

- Studerende på Cand.merc.aud´en 
- Uddannet registreret revisor 
- Uddannet statsautoriseret revisor 

 
Hvilket år bestod du revisor/kvalifikationseksamen 
 
Hvilket universitet læser/læste du din CMA 
Hvilket år bestod du din CMA 
Hvor mange år var du/forventer du at være om at gennemføre Cand.merc.aud-uddannelsen (i år 
og mdr.) 
 
Har du før CMA´en læst; 

- HA 
- HD 1. og 2. del 
- Akademikeruddannelsen i stedet for HD 1.del. 

 
Hvor mange år var du om at gennemføre HA/HD 
 
Vil du indstille dig til; 

- registreret revisor 
- statsautoriseret revisor 

 
Hvis du har/havde job i et revisionsfirma, hvor mange timer/u. har du ca.? 
 
Hvis du er ansat i et revisionsfirma, hvor mange ansatte er der i firmaet i Danmark ca.? 

- under 20 
- mellem 21-50 
- mellem 51-150 
- mellem 151-400 
- mere end 401 

 
Hvor mange år har du arbejdet i et revisionsfirma (omregnet til helårs tid)? 
 
Særlige spørgsmål til uddannelsen 
 
Spørgsmålene stilles som en påstand, hvor man så har mulighed for at svare;  

1 Slet ikke enig 
2 ikke enig 
3 neutral (hverken enig eller uenig) 

                                            
59 Indholdet svarer til spørgsmålene, der indgik i undersøgelsen 
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4 enig 
5 meget enig 

Efter hvert spørgsmål er der mulighed for at begrunde sit svar. 
 
Den teoretiske uddannelse 
 

Der er fag/emner på CMA uddannelsen, som bør have større eller mindre vægt på CMA-
studiet. 
 
8. års reglen skal opretholdes. 
 
Uddannelsesinstitutionerne har indrettet sig efter, at Cand.merc.aud-uddannelsen kan tages 
som deltidsstudie. 

- Timerne er tilrettelagt, således at det er muligt at have arbejde ved siden af. 
- Uddannelsesinstitutionerne tager hensyn til særlige ønsker mht. eksamensdatoer. 

 
Revisionsfirmaerne er fleksible i forhold til, at du læser/læste CMA ved siden af arbejdet. 
 
Du har/havde et bestemt antal timer fri til studiet. 

 
Den praktiske uddannelse 
 

Det er en ulempe, at to af de tre års praktiske erfaring skal tages efter beståen CMA 
 
Det er muligt i løbet af den 3 års-periode efter CMA at få prøvet tilstrækkelige mange typer 
af praktiske opgaver til, at indstille sig til eksamen 
 
SR-akademiet/Revisorakademiet vil hjælpe dig gennem revisor/kvalifikationseksamen 
SR-akademiet/Revisorakademiet har hjulpet dig gennem revisor/kvalifikationseksamen, så-
fremt du har gennemført dette kursus 
Revisionsvirksomheden gav dig fri til dette kursus 
 
Den skriftlige revisoreksamen skal fortsat gennemføres som 2 skriftlige 8-timers prøver? 

 
Skriftlig eksamen 

 
Den skriftlige revisoreksamen skal fortsat gennemføres som 2 skriftlige 8-timers prøver? 
Den skriftlige kvalifikationsrevisoreksamen skal fortsat gennemføres som 1 skriftlig 8-
timers prøver? 
 
De emner der eksamineres i til skriftlig revisor/kvalifikationseksamen, er rimelige og hen-
sigtsmæssige i forhold til, at teste kandidaternes praktiske duelighed i de emner, som hen-
hører under en registreret revisors arbejde? 

 
Opgaveformen (hvor omfanget af tekst, beregninger, og bilag begrænses, og hvor der læg-
ges vægt på fagligt relevante, men komplekse opgaver) er god. 

 
Mundtlig eksamen 
 

Den mundtlige eksamen skal fortsat gennemføres med en forberedelsestid på 40 minutter 
 
Den mundtlige eksamen skal fortsat gennemføres med 30-35 minutters eksamination 
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Den mundtlige eksamination skal med en eksaminator og flere censorer fortsat være eksa-
mensformen 
 
Emnerne, der eksamineres i til mundtlig eksamen, er rimelige og hensigtsmæssige i forhold 
til, at teste kandidaternes praktiske duelighed i de emner, som henhører under en registre-
ret/statsautoriseret revisors arbejde. 
 
Der er en særlig holdning/præstige ved den endelige titel (registreret og statsautoriseret re-
visorer) 
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