
EN SÆRUDGAVE 
TIL RESPONDENTER 
Hvordan oplever andre 
virksomheder samarbejdet 
med deres revisionsfirma? 



Grundlaget for disse resultater er særkørsler på det datamateriale, 
der danner grundlag for det årlige Revisionsbarometer fra Aalund. 
 
Revisionsbarometret er en stor årlig interviewundersøgelse, hvor 
den økonomisansvarlige hos private erhvervsvirksomheder med 
10 eller flere ansatte vurderer samarbejdet med hovedrevisor. 
 
Der er tale om en brancheundersøgelse, som ejes af Aalund, og 
som kan købes af revisionsfirmaer. Interviewene gennemføres per 
telefon med en svarprocent på 44%.  

 År 
De mindste 

revisionsfirmaer 
(Kundeandel < 0,5%) 

De mellemstore 
revisionsfirmaer 

(Kundeandel ≥ 0,5%) 

De store 
revisionsfirmaer 

(Big 6) 

2019 223 135 1.506 

Interviewfordeling opdelt på revisionsfirmastørrelse Interviewfordeling opdelt på revisionskundestørrelse 

Rapportgrundlag 

I 2019 omfatter denne gruppe: Baker Tilly, Brandt, Christensen 
Kjærulff, Dansk Revision, Grant Thornton, Info: Revision, Kreston, 
Kvist & Jensen, Martinsen, Partner Revision, Redmark, Revision 
Limfjord og Sønderjyllands Revision.  
I 2019 har revisionsfirmaerne i denne gruppe kundeandele i 
intervallet 0,5-2,5%. 
 
Big 6 omfatter revisionsfirmaerne Deloitte, BDO, Beierholm, EY, 
KPMG og PwC. I 2019 har selskaberne i denne gruppe kundeandele 
i intervallet 2-12%. 

Fordelingen af interview mellem de tre grupper er bevidst 
sammensat, så store virksomheder er overrepræsenteret.  
 
Efterfølgende er der foretaget en vægtning, så totalresultater 
afspejler den korrekte fordeling. Private erhvervsvirksomheder med 
10 eller flere ansatte omfatter ca. 28.000 virksomheder i Danmark, 
hvoraf 10-49 ansatte udgør 82%, 50+ ansatte 16% og Topsegmentet 
2%. 

 År 10-49 ansatte 50+ ansatte 

Topsegmentet 
(500 største 

virksomheder plus 
børsnoterede) 

2019 903 732 229 

Revisionsfirmaer, der udpeges som virksomhedens hovedrevisor af 
0,5% eller mere af de interviewede virksomheder, og som ikke 
tilhører ”Big 6”, betegnes som ”De mellemstore revisionsfirmaer”. 
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Store revisionskunder benytter 
store revisionsfirmaer 

Valg af revisionsfirma 
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De mindre revisionsfirmaer 
er bedst til de mindre 

revisionskunder 

Kundetilfredshed 

3 

Meget 
tilfreds 

Meget 
utilfreds 



Lavest tilfredshed med proaktivitet, 
honorar og rådgivning 
Kunder hos de store og mellemstore revisionsfirmaer 
er blevet bedt om at vurdere hovedrevisor i forhold til 
en række konkrete tilfredshedsområder. 

3 3,5 4 4,5 5

10-49 ansatte 50+ ansatte Topsegment

Kvalitet af den rene revisionsydelse 

Evnen til at benytte digitale værktøjer 

Den faglige dygtighed 

Værdien af anden økonomisk rådgivning 

Kendskab til din virksomhed og dens markedsforhold 

Sparringspartner for ledelsen om udvikling af virksomheden 

Digital kompetence og teknologiforståelse 

Udbud af rådgivningsydelser ift. behov 

Personlige kemi i samarbejdet med ansvarlig revisor 

Evne til at henvende sig uopfordret med råd og vejledning 

Evnen til at undgå udskiftning blandt kontaktpersoner 

Udbytte af modtagne ydelser ift. honorar 

Meget 
tilfreds 
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Kundeloyalitet er ikke 
afhængig af kundestørrelse 

Loyalitet & kundestørrelse 

De store revisionsfirmaer står 
stærkt i forhold til skift af revisor 

Foretrukket ny revisor  
(hvis man var tvunget til at skifte) 
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