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DEBAT Revisornævnet har altid været branchens eget vagtværn. Til at sikre, at godkendte 

revisorer i Danmark gør deres arbejde ordentligt, og ikke bare blindt godkender regnskaber og 

sender regning til kunderne for det. Der har været en høj etik og rimelige bødestørrelser der 

understreger vigtigheden af, at revisor gør sit arbejde ordentligt. 
  
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) fører generelt kampagner om de fordele der 

er i reviderede regnskaber. Kampagner vi som regnskabsanalytikere kun kan støtte dem i. 
  
Mørkelægning i Revisornævnet 
  
Men siden efteråret 2016 har Revisornævnet pludselig besluttet, at alle sager i Revisornævnet 

skal anonymiseres.  
  
På den måde mister offentligheden nu indsigt i, hvilke revisorer, der har fået ørerne i 

maskinen. Med en sådan mørkelægning af de ansvarlige kan revisorer, som (eksempelvis den 

tidligere revisor for Hesalight, der havde hele tre bøder i Revisornævnet i bagagen) frit begå 

den ene uregelmæssighed efter den anden uden at revisors kunder og samfundet som 

helhed nogensinde får nys om det. Vil det øge revisorstandens etik? Næppe. Det er et stort 

tilbageskridt for samfundet, og et endnu større tilbageskridt for samfundets anseelse af 

revisionsbranchen. 
  
At vi ikke må kende navne på de dømte revisorer ville svare til, at revisoranmærkninger ikke 

længere skulle skrives på kundernes regnskaber, men alene være en fortrolighedssag mellem 

kunde og revisor. Vil vi den vej? Næppe. 
  
Revisorerne begrunder mørkelægningen med, at de tilpasser sig EU. Men det kan ikke være 

formålet med EU, at forholdsvis transparente lande som Danmark skal tilpasse sig EU's laveste 

fællesnævner, og dermed være en del af det økonomiske mørke, vi ser i lande som Italien, 

Grækenland, Rumænien og Bulgarien. For bare at nævne nogle eksempler. 
  
Det er en ommer, kære revisorer. Hvis I ønsker at revidere jeres kunders regnskaber, skal I 

også sikre en offentlig revision af jer selv.  
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