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Forord 

 

Tak til de medvirkende i interviewene og respondenterne fra spørgeskemaundersøgelsen. Uden jer 

ville det ikke være muligt at belyse vores problemstilling. Endvidere vil vi gerne takke Thomas 

Riise Johansen for vejledning igennem tilblivelsen af afhandlingen.   

 

En respondents kommentar fra spørgeskemaundersøgelsen: 

   

”God fornøjelse med opgaven - jeg håber den bliver udgivet, eksempelvis af FSR”. 

 

 

 

 

 

 



 

  

1 Executive Summary 

The objective of this master thesis was to analyze which influence the statutory quality control 

performed by “Revisortilsynet" has had on the auditing business. This subject is intriguing since 

numerous business scandals world wide have let to an increased pressure on the auditing business from 

the outside world which has increased the focus on statutory quality control.    

 

Consequently, governments throughout the western world have in the past decades passed legislation 

implementing requirements for the auditing business to become subject to quality control performed by 

independent supervision. This statutory control was introduced in the Danish legislation through 

“Revisorloven 2003”, implemented from the legislation of the EU. Furthermore, the changes in the 

legislation from “Revisorloven 2008” provided the Danish Commerce and Companies Agency with 

additional authority. The statutory quality control is managed by “Revisortilsynet” and is carried out by 

independent inspectors. The purpose of the quality control is to insure that the audit companies follow 

the above mentioned legislation.         

 

The first four reports published by “Revisortilsynet” show which consequences the new initiative in 

statutory control has had on the auditing business. One of the main consequences is that the difference 

in the size of the audit company corresponds with how they comply with the requirements of the new 

legislation. The reports illustrate that the majority of the auditing business has efficient quality control 

systems. In addition, it is primarily the minor auditing companies who have difficulties dealing with the 

new legislation requirement. As a result of this, there has been a “clean up” in the auditing business, 

forcing many auditors to give up their authorization. This “clean up” has contributed to an increase in 

the overall quality of the auditors’ work. 

 

In the analysis on the influence of the statutory quality control, it was examined how the auditing 

business responded to the new initiative. The analysis showed that the auditing business shared the same 

opinion namely that there was and still is an actual need for statutory quality control. Furthermore, there 

was a broad agreement among the auditors that they did not see any purpose by having non-auditors 

performing the control.   

 

Concluding, this master thesis shows that the statutory control performed by “Revisortilsynet” has had a 

considerable impact on the auditing business and has contributed to regain the trust from society by 

raising the quality of the auditors work. 
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3 Indledning 

Internationalt har de store erhvervsskandaler fra slutningen af 1980’erne og frem til i dag påvirket 

offentlighedens syn på revisionsbranchens troværdighed og svækket tilliden til de finansielle 

informationer. Erhvervsskandaler som Enron og Parmalat kan nævnes.  

 

Nationalt har vi haft erhvervsskandaler som Hafnia og Nordisk Fjer, der svækkede 

revisionsbranchens troværdighed og medførte, at man i 1980’erne tog initiativ til at genoprette 

denne troværdighed. Foreningen for statsautoriserede revisorer (FSR) oprettede i tilknytning hertil 

et kvalitetsudvalg, hvilket var starten på den foreningsbaserede kvalitetskontrol i Danmark.  

 

Den 15. november 2000 fremsatte EU en henstilling om ”kvalitetssikring i forbindelse med 

lovpligtig revision i EU: Mindstekrav”. Henstillingen havde til formål at øge troværdigheden til 

finansielle informationer gennem et offentligt tilsyn, som skulle varetage den eksterne 

kvalitetssikring. Hermed blev der dannet grundlag for lovreguleret kvalitetssikring, hvor man 

tidligere kun havde den foreningsbaserede kvalitetssikring, som kun omfattede de to 

revisionsforeningers medlemmer.  

 

EU’s henstilling blev implementeret i Danmark med revisorloven af 2003
1
. Revisorloven 2003 

medførte, at man oprettede Revisortilsynet, der havde og stadig har til opgave at kontrollere, at 

revisionsvirksomhederne overholder lovgivningens krav om kvalitet og uafhængighed. 

Revisortilsynet udfører kvalitetskontrol af revisionsvirksomhederne og har mulighed for at 

sanktionere overfor den pågældende revisionsvirksomhed ved manglende overholdelse af 

lovgivningens krav. Revisortilsynet offentliggør årligt en redegørelse af resultatet af den udførte 

kvalitetskontrol. 

 

I 2006 vedtog EU det 8. direktiv
2
, der blandt andet indeholder skærpede krav til den lovpligtige 

kvalitetskontrol. Direktivet blev implementeret i Danmark i den nye revisorlov af 2008
3
. 

Da lovpligtige kvalitetskontrol således har eksisteret fire år i Danmark, er det interessant at 

undersøge, hvilken indflydelse Revisortilsynets kvalitetskontrol har haft på revisionsbranchen, samt 

hvilken betydning den lovpligtige kvalitetskontrol vil have fremadrettet. 

                                                 
1
 Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, lov nr. 302, vedtaget den 30. april 2003. 

2
 Foreningsbaseret kvalitetskontrol, Beretning 2007/2008, juli 2008, FSR, side 8. 

3
 Lov 2008-06-17 nr. 468 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven). 
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3.1 Problemformulering 

På baggrund af de forhold der er omtalt i indledningen, er følgende problemformulering opstillet.  

 

Problemformuleringens hovedspørgsmål er følgende: 

  

 

- Hvilken indflydelse har Revisortilsynets kvalitetskontrol på revisionsbranchen? 

 

 

Ovenstående hovedspørgsmål søges besvaret igennem de efterfølgende delspørgsmål, der har til 

formål at understøtte problemformuleringens hovedspørgsmål: 

   

- Hvorfor har man ekstern kvalitetskontrol i revisionsbranchen og hvordan har den 

udviklet sig historisk? 

 

- Hvordan reguleres kvalitetskontrol i revisorloven efter indførsel i 2003 og ændringer 

i 2008? 

 

- Hvordan reguleres Revisortilsynet og hvordan udføres kvalitetskontrollen? 

 

- Hvordan lever revisionsbranchen op til Revisortilsynets kvalitetskontrol? 

 

- Hvordan opfatter revisionsbranchen den lovpligtige kvalitetskontrol udført af 

Revisortilsynet? 

 

-  Hvordan kan revisionsbranchens lovpligtige kvalitetskontrol og herunder 

reguleringen forbedres fremadrettet?  
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3.2 Metode 

I metodeafsnittet vil det blive beskrevet, hvilken metode der ligger til grund for afhandlingens 

tilblivelse. Der vil blive redegjort for formålet med afhandlingen, samt hvilken 

informationsindsamling der er benyttet. Desuden vil metoden indeholde en afgrænsning af 

afhandling, samt beskrive strukturen igennem afhandlingen for at målrette denne til besvarelsen af 

problemformuleringens spørgsmål. 

 

3.2.1 Formålet med afhandlingen 

Formålet med afhandlingen er at belyse, hvilken indflydelse Revisortilsynets lovpligtige 

kvalitetskontrol har på revisionsbranchen. Dette er interessant, fordi der nu er gået fire år, siden man 

indførte denne i Danmark og fordi alle revisionsvirksomheder netop nu har gennemgået mindst én 

kvalitetskontrol. Derfor er det nu muligt at udlede et resultat af, hvilken indflydelse 

kvalitetskontrollen har på revisionsbranchen. Yderligere er afhandlingens formål at belyse 

revisionsbranchens opfattelse af den lovpligtige kvalitetskontrol. Nationalt og internationalt har den 

lovpligtige kvalitetskontrol i revisionsbranchen gennemgået en omfattende udvikling, som senest 

nationalt giver sig udslag i den nye revisorlov af 2008. I den forbindelse vil afhandlingen påpege de 

ændringer og herunder stramninger den nye revisorlov af 2008 har medført. Yderligere vil 

afhandlingen belyse, hvilke internationale tendenser der i fremtiden kan få indflydelse på den 

lovpligtige kvalitetskontrol i Danmark samt revisionsbranchens opfattelse af tendenserne.    

 

3.2.2 Informationsindsamling 

I afhandlingen anvendes der to typer data, der er benævnt primærdata og sekundærdata
4
. Der 

anvendes forskellige typer af sekundærdata. De sekundærdata, der benyttes, omfatter faglitteratur, 

artikler, tidsskrifter, love og redegørelser etc. Data i form af bøger, artikler med videre stammer 

primært fra biblioteket på Copenhagen Business School (CBS) og den tilhørende artikeldatabase. 

Redegørelser og love med tilhørende kommentarer er hentet fra tilgængelige databaser eller 

offentlige hjemmesider. Yderligere detaljer herom kan findes i afhandlingens kildehenvisninger. 

 

For at kunne besvare problemformuleringens hovedspørgsmål samt delspørgsmål har det været 

nødvendigt at indsamle og udarbejde primærdata. Dette er sket i form af en 

                                                 
4
 Andersen, Ib, Den Skinbarlige virkelighed, side 195 



 

 4 

spørgeskemaundersøgelse samt interviews. Spørgeskemaundersøgelsen er en kvantitativ metode til 

indsamling af data, hvorimod interviewene er en kvalitativ metode til indsamling af data
5
.  

 

3.2.2.1 Spørgeskemaundersøgelse 

Spørgeskemaundersøgelsen blev benyttet til at indsamle data om revisionsbranchens opfattelse af 

den lovpligtige kvalitetskontrol. Fordelen ved en spørgeskemaundersøgelse er, at man på relativ 

kort tid kan indsamle data fra et stort antal respondenter. Denne metode 

 kaldes derfor for ”kvantitativ”. Spørgeskemaet blev opbygget i elektronisk form på Internettet
6
. 

Herigennem var det muligt at udsende spørgeskemaet via e-mail til respondenterne, som herefter 

blot skulle åbne et link og besvare spørgsmålene. Resultaterne blev automatisk sendt tilbage til en 

database, hvorfra resultaterne blev analyseret.  

 

Udvælgelsen af respondenterne blev foretaget ved en tilfældig stikprøve, som blev udsendt via e-

mails til 420 revisorer, hvoraf 308 var statsautoriserede og 112 registrerede revisorer. Deres e-mail 

adresser blev indhentet igennem offentlige søgemaskiner på nettet, revisionsvirksomhedernes 

hjemmesider og telefonisk kontakt til revisionsvirksomheder, som ikke offentliggører deres e-mail 

adresser på hjemmesiden. Spørgeskemaet blev udsendt til revisionsvirksomheder i forskellige 

størrelser, efter antallet af medarbejdere i virksomheden. Det vil sige, at udvælgelsen spænder fra de 

helt store revisionsvirksomheder ned til enkeltmandsrevisionsvirksomhederne.  

 

Spørgeskemaet blev opbygget således, at spørgsmålene opdeler respondenterne i forskellige 

grupper. Herunder efter virksomhedsstørrelse, respondenternes uddannelse, samt medlemskab af 

internationale netværk. Denne opdeling gjorde det muligt at foretage korrelationer imellem 

spørgeskemaets resultater af de respektive spørgsmål. Korrelationerne gav en yderligere 

analysemulighed i forhold til de allerede afgivne svar, idet man kunne analysere eventuelle 

sammenhænge imellem de enkelte variabler. Yderligere blev der lavet en beregning over 

gennemsnittet af henholdsvis de statsautoriseredes og registrerede revisorers svar, som findes i bilag 

13.1.3. Gennemsnittet blev kun beregnet ved de spørgsmål, hvor det var muligt for respondenten at 

svare i intervallet ”slet ikke” til ”i meget høj grad”. Disse gennemsnit af respondenternes svar, er 

inddraget i analysen, hvor det er fundet relevant. 

 

                                                 
5
 Andersen, Ib, Den Skinbarlige virkelighed, side 196. 

6
 www.freeonlinesurveys.com 

http://www.freeonlinesurveys.com/


 

 5 

Spørgeskemaet var anonymt i forhold til respondenten, hvilket havde til formål at øge 

besvarelsesprocenten. Yderligere var det målet at øge besvarelsesprocenten ved at udforme 

spørgeskemaet kort og præcist. I fremsendelsesmailen blev respondenten oplyst om, at den 

forventede tid for besvarelse lå imellem fem til seks minutter, samt at spørgeskemaet kun indeholdt 

20 spørgsmål. Ydermere blev spørgeskemaet udsendt fra vores CBS-mail, hvilket havde til formål 

at gøre spørgeskemaet mere officielt. Ved at benytte CBS-mailen var det målet at skabe 

troværdighed overfor respondenten, idet respondenten måtte formodes at anse CBS som en 

anerkendt uddannelsesinstitution. Det har været hensigten, at antallet af udsendte spørgeskemaer 

skulle danne et repræsentativt billede af revisionsbranchen opfattelse ud fra resultaterne af de 

stillede spørgsmål. 

 

Spørgeskemaet blev opbygget af fem forskellige kategorier af spørgsmål, der vedrørte henholdsvis: 

kvalitetskontrol generelt, spørgsmål omhandlende revisorloven 2003, revisorloven 2008, 

revisionsbranchens forventninger til fremtiden og endelig spørgsmål, der havde til hensigt at 

gruppere og identificere respondenten. Valget af netop disse fem grupper skyldes, at de danner 

overblik over indførelsen af den lovpligtige kvalitetskontrol i 2003, ændringer i revisorloven af 

2008, samt et fremtidigt perspektiv. Spørgsmålene skulle danne i et billede af revisionsbranchen 

samlede opfattelse af emnet.  

 

Før den endelige udsendelse af spørgeskemaet blev der udført en pilottest, hvor tre statsautoriserede 

revisorer har besvaret, kommenteret og kommet med forslag til rettelser og forbedringsforslag. 

Disse tre besvarelser indgik naturligvis ikke i det samlede resultat. 

  

Det indhentede data blev analyseret og diskuteret, og undersøgelsens resultater er illustreret ved 

hjælp diagrammer i afhandlingen
7
. 

 

3.2.2.2 Interviews 

Interviewene havde til formål at afklare spørgsmål, der fremkom dels igennem arbejdet med 

afhandlingen og dels igennem resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Interviewene er endvidere 

et supplement af kvalitative data til de kvantitative data i spørgeskemaet.  

 

                                                 
7
 Se spørgeskemaet og tilhørende oplæg i bilag 13.1.1. 
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Der er blevet foretaget tre interviews i alt. Heraf to interviews af kvalitetskontrollanter fra 

Revisortilsynet, henholdsvis en registreret revisor og en statsautoriseret revisor. Det sidste interview 

var med formanden for Revisortilsynet. Der er således interviewet en repræsentant for henholdsvis 

de registrerede revisorer og de statsautoriserede revisorer samt en repræsentant for offentligheden 

igennem Revisortilsynet. 

 

Der blev udarbejdet en interviewguide, som blev udsendt til de tre personer inden afholdelse af 

interviewene. Interviewguidens formål var at forberede personerne for herigennem at få et mere 

velovervejet interview. Alle interviews blev optaget på diktafon og efterfølgende renskrevet for til 

sidst at blive sendt til godkendelse hos respondenterne. 

 

Der er fortaget interviews med følgende personer: 

 

Registreret revisor, Torben Bille Jensen som godkendt kvalitetskontrollant for Revisortilsynet. 

 

Statsautoriseret revisor, Carl-Johan Juul-Jensen som godkendt kvalitetskontrollant for 

Revisortilsynet.  

 

Vicedirektør i konkurrencestyrelsen, Kim Sparlund som formand for Revisortilsynet. 

 

3.2.3 Afgrænsning 

For at besvare afhandlingens problemformulering mest præcist, med udgangspunkt i de opstillede 

krav for afhandlingens omfang, er det fundet nødvendigt at afgrænse sig fra nedenstående områder. 

 

Sarbanes-Oxley-Act er amerikansk regulering, der blandt andet omhandler lovpligtig 

kvalitetskontrol. Denne regulering var en stramning, der blev vedtaget på baggrund af en række 

erhvervsskandaler i USA. EU har efterfølgende indført lignende stramninger af reguleringen. 

Harmoniseringen indenfor de europæiske medlemslande har betydet, at de amerikanske stramninger 

også har haft indflydelse på den danske regulering. Da afhandlingen hovedsagligt beskæftiger sig 

med danske forhold, vil amerikansk og europæisk regulering kun blive inddraget i det omfang, det 

har indflydelse på den danske regulering.   
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Afhandlingen vil ikke behandle den foreningsbaserede kvalitetskontrol, idet afhandlingens 

problemformulering kun omhandler den lovpligtige kvalitetskontrol. Den foreningsbaserede 

kvalitetskontrol vil alligevel blive omtalt i de situationer, hvor det understøtter forklaringer i 

forbindelse med den lovpligtige kvalitetskontrol.   

 

3.2.4 Struktur 

Kapitel fire er et teoretisk kapitel, som gennemgår den grundlæggende teori bag begreberne 

kvalitet, kvalitetssikring og herunder kvalitetskontrol. Dette kapitel besvarer ikke direkte 

problemformuleringens delspørgsmål, men er relevant for forståelse af resten af afhandlingen. 

 

Kapitel fem er et historisk kapitel, som omhandler historie, baggrund og tilblivelse af 

kvalitetssikring, herunder kvalitetskontrol i revisionsbranchen i Danmark og internationalt. Der vil 

blive undersøgt hvordan international lovgivning på området har udviklet sig, samt hvordan denne 

har påvirket dansk lovning. Første delspørgsmål om hvorfor man har ekstern kvalitetskontrol i 

revisionsbranchen, og hvordan denne har udviklet sig historisk, vil blive besvaret igennem dette 

kapitel 

 

Kapitel seks er ligeledes et teoretisk kapitel, hvor der redegøres for delspørgsmålet om, hvordan 

kvalitetskontrollen reguleres i revisorloven 2003, og hvordan der reguleres efter ændringer i 

revisorloven 2008. Her vil relevante paragraffer blive undersøgt og sammenholdt med de 

overvejelser, der ligger til grund for de enkelte tiltag i lovene.  

 

Kapitel syv vil besvare delspørgsmålet om, hvordan Revisortilsynet er reguleret, og hvordan 

kvalitetskontrollen udføres. For at besvare spørgsmålet er bekendtgørelserne og retningslinierne for 

Revisortilsynet blevet undersøgt. 

  

Kapitel otte omhandler en empirisk analyse af de fire offentliggjorte redegørelser fra Revisortilsynet 

og resultaterne heraf. Dette skal besvare delspørgsmålet om, hvordan Revisortilsynet lever op til 

Revisortilsynets kvalitetskontrol. Det væsentligste for hver af de fire redegørelser er belyst særskilt, 

og kapitlet udmunder i en sammenfatning af resultater af de fire redegørelser.  

 

Kapitel ni er ligeledes en empirisk analyse af delspørgsmålet om, hvordan revisionsbranchen 

opfatter den lovpligtige kvalitetskontrol udført af Revisortilsynet. Analysen tager udgangspunkt i 
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resultaterne af den udførte spørgeskemaundersøgelse. Endvidere er i kapitlet inddraget den tidligere 

gennemgåede teori, regulering samt relevante udtalelser fra de gennemførte interviews. Dette er 

med til at forklare og understøtte resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. 

 

Kapitel ti er afhandlingens konklusion, der har til formål at sammenfatte afhandlingen og besvare 

problemformuleringens hovedspørgsmål. Yderligere er i konklusionen redegjort for, om den 

benyttede empiri og de faglige systematikker har været velegnede til at undersøge 

problemformuleringens spørgsmål. Endvidere vil der her blive kommenteret på fremgangsmåden, 

samt undersøgt om formålet med afhandlingen er opfyldt.  

 

Kapitel elleve er en perspektivering, der har til formål at diskutere, hvordan man kan forbedre 

revisionsbranchens lovpligtige kvalitetskontrol og regulering fremadrettet. Kapitlet tager 

udgangspunkt i gennemførte interviews, samt erfaringer og herunder problemstillinger, der er 

tilegnet igennem tilblivelsen af afhandlingen.   
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Figur 3.1 Afhandlingens struktur
8
: 

 

 

 

 

                                                 
8
 Figur 3.1 Egen tilvirkning. 
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4 Kvalitetsstyring og kvalitetskontrol 

4.1 Kvalitet  

Der findes ikke en endegyldig definition på kvalitet, men flere har igennem tiden prøvet at beskrive, 

hvad begrebet dækker over. Det drejer sig i virkeligheden om, hvad kvalitet betyder for den enkelte. 

I revisionsbranchen omhandler kvalitetsbegrebet, hvilken forventning klienten har til den ydelse, 

som revisionsvirksomheden udbyder. Hvis klientens forventninger til ydelsen opfyldes, har man 

opnået kvalitet. Det er klienten, der afgør, hvad kvalitet er
9
.  

 

Revisors arbejde skal også leve op til god revisionsskik, der blandt andet forudsætter efterlevelse af 

gældende revisionsstandarder. Efterlevelse af disse forudsætter en række skøn og vurderinger fra 

revisors side. 

 

Begrebet kvalitet er dermed en subjektiv størrelse, da det bestemmes og opfattes forskelligt af det 

enkelte individ. Kvalitetsbegrebet kan kun bestemmes objektivt, hvis begrebet kan gøres 

kvantificerbart igennem entydighed, forståelighed og målbarhed
10

. Et eksempel på den manglende 

objektivitet kunne være forholdet mellem revisor og klienten, hvor klientens opfattelse samt 

forventninger til ydelsen kan være forskellig fra revisors.  

 

Ud fra ovenstående opstår begrebet ”Expectations Gap”, som på dansk benævnes 

forventningskløften. Forventningskløften er igennem tiden blevet omtalt af flere forskere, hvoraf 

Beck var den første i 1973. Forskningen viser, at der er forskel på revisors og offentlighedens
11

 

forventninger til revisionsydelsens indhold og formål samt revisors ansvar
12

.    

I Danmark er begrebet forventningskløften blevet beskrevet af FSR
13

. FSR mener at offentlighedens 

manglende kendskab til revisors arbejde, er medvirkende til dannelsen af forventningskløften. Dette 

sker ved, at offentligheden grundet dens manglende kendskab stiller urimelige forventninger til 

revisors arbejde, selvom revisors arbejde er udført i overensstemmelse med lovgivningen.  

 

                                                 
9
 Jensen, Lars, Kvalitetsdimensioner i revisionsydelsen, side 9. 

10
 Dam, John Lunau m.fl., kvalitetsstyring i revisionsvirksomheder, side 67. 

11
 Eksempelvis interessenter eller regnskabsbrugere såsom klienter, presse, kreditgivere, aktionærer etc.  

12
 Jensen, Lars, Kvalitetsdimensioner i revisionsydelsen, side 10. 

13
 Bøg, Kjeld Chr. M.fl., Professionsetik for revisorer, side 15. 
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Ifølge FSR kan forventningskløften minimeres ved, at revisorer generelt informerer væsentlige 

interessenter om, hvad revisors arbejde indeholder. På den måde kan revisor overfor interessenterne 

kommunikere, hvad revisor står for, og hvad revisor ikke står for, hvilket alt andet lige bør 

minimere offentlighedens uberettigede forventninger til revisor. 

 

I FSR’s fortolkning af forventningskløften opererer den med to komponenter, henholdsvis en 

rimelighedskløft og en præstationskløft.  

 

Rimelighedskløften beskæftiger sig med uoverensstemmelser mellem, hvad offentligheden 

forventer sig af revisors arbejde, og hvad der måtte være rimeligt at forvente. Præstationskløften 

derimod beskæftiger sig med, hvordan offentligheden rent faktisk opfatter revisors udførte arbejde. 

Ydermere opdeler FSR præstationskløften i to dele. Første del omhandler ”utilstrækkelig 

regulering”, som opstår, når klienten mener at revisors arbejde er utilfredsstillende, selvom revisor 

rent faktisk overholder reguleringen på området. Derved kan revisor altså ikke drages til ansvar for 

effekten af uhensigtsmæssig regulering. Anden del af præstationskløften omhandler den 

”utilstrækkelige præstation”, der er til stede, når revisors arbejde ikke lever op til den forventede 

kvalitet for opgaven, det vil sige når arbejdet er mangelfuldt.   

 

Hermed kan det udledes, at kvalitet er en subjektiv størrelse, hvorfor forventningskløften kan opstå. 

Denne forventningskløft kan skabe mistillid, når offentligheden og revisor ikke har den samme 

opfattelse af det udførte arbejde, selvom revisor har overholdt gældende regulering. 

 

Figur 4.1 Komponenter i forventningskløften
14

  

 

 

 

                                                 
14

 Bøg, Kjeld Chr. M.fl., Professionsetik for revisorer, side 15. 
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Man kan således udlede, at kvalitet skal ses fra to sider, henholdsvis revisors og klientens side. 

 

Her kan det tilføjes, at der kan være en kløft mellem, hvad den enkelte revisor mener er 

tilstrækkeligt arbejde, og hvad offentligheden forventer, for at revisor lever op til ”god 

revisionsskik”. Uoverensstemmelser herom kan af klienten og visse myndigheder indbringes for 

revisornævnet
15

. 

 

4.2 Kvalitetsstyring 

Formålet med kvalitetsstyring er for revisionsvirksomhederne at opfylde lovgivningen og klientens 

krav til kvalitet. Revisionsvirksomhederne benytter sig af kvalitetsstyring, som er et regelsæt, der 

fremmer processen imod opfyldning af kravene til kvalitet. Dette styringsredskab skal forhindre, at 

revisionsvirksomhederne foretager ydelser, der ikke skaber kvalitet for klienten. Kravene til 

kvalitetsstyring er beskrevet i revisionsstandard 1
16

, der omhandler kvalitetsstyring overordnet i 

virksomheden, hvorimod revisionsstandard 220
17

 omhandler kravene til kvalitetsstyring i 

forbindelse med selve revisionsopgaven. 

 

Kvalitetsstyring består af flere tiltag, som revisionsvirksomheden udfører for at opnå den ønskede 

kvalitet. Det er derfor vigtigt for revisionsvirksomheden og den enkelte medarbejder at kende målet 

for den enkelte opgave, der udføres, hvilket minimerer risikoen for at kvalitetsstyringen bliver 

upræcis. Hvis opgavens mål ikke er klart defineret, er der risiko for, at den, der udfører opgaven, 

tillægger opgaven sin personlige og subjektive kvalitetsopfattelse. Et veldefineret kvalitetsmål for 

opgaven er derfor nødvendigt, for at afvigelser kan identificeres, og passende tiltag kan blive 

foretaget for at styre opgaven imod det fastsatte mål.   

 

For at opnå det ønskede mål for en given opgave, består kvalitetsstyring overordnet af et 

styringsprincip, der kan beskrives med følgende fire aktiviteter i nævnte rækkefølge: Planlægning, 

gennemførelse, kontrol og konsekvenshandlinger. Det er vigtigt for forståelsen, at man kender de 

fire principper, der tilsammen danner begrebet kvalitetsstyring  

                                                 
15

 Revisornævnet, som er det tidligere disciplinærnævn.  
16

 Revisionsstandard 1: Kvalitetsstyring i firmaer som udfører revision og review af historiske finansielle oplysninger, 

andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver. 
17

 Revisionsstandard 220: Kvalitetsstyring i forbindelse med revision af historiske finansielle oplysninger.   
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4.2.1 Planlægning 

Planlægningen har til formål at tilrettelægge revisionsvirksomhedens opgave således, at de fastsatte 

mål opnås. For at imødekomme dette, skal der uddelegeres ansvar og beføjelser til vedkommende, 

der skal udføre opgaven. Herudover skal de rette ressourcer og midler allokeres på den mest 

hensigtsmæssige måde. Her er det vigtigt, at medarbejderne på sagen, har de nødvendige faglige 

kompetencer til at løse opgaven. Endvidere har det betydning, at den givne opgave bliver løst på 

den mest økonomiske måde under forudsætning af, at den givne medarbejder har de fornødne 

kompetencer til at løfte opgaven. Ydermere skal der tages stilling til et planlagt tidsforløb med 

delmål og deadlines alt afhængig af opgavens omfang. I planlægningen er det vigtigt at opstille 

kriterier for gennemførelse af opgaven. Kriterierne er en nødvendighed for senere at kunne 

kontrollere opgavens kvalitet og dermed foretage konsekvenshandlinger, hvis opgavens udførelse 

afviger fra det fastsatte mål. Det er hensigtsmæssigt at udføre løbende kontrol med gennemførslen 

for at identificere eventuelle afvigelser. Endeligt bør man altid planlægge, hvad der skal 

dokumenteres, hvilket kan variere fra opgave til opgave. Planlægningen er den første af de fire 

aktiviteter i kvalitetsstyringen og danner grundlaget for, at de efterfølgende tre aktiviteter kan 

gennemføres. 

 

4.2.2 Gennemførelse 

Gennemførelsesaktiviteten tager udgangspunkt i den foregående planlægningsaktivitet og skal 

løbende sammenholdes med det planlagte. Hvis det opdages, at gennemførslen ikke stemmer 

overens med det planlagte, kan det skyldes to ting. Der kan opstå forhold i forbindelse med 

gennemførslen, som ikke var kendt ved planlægningen. Hvis disse forhold har betydning for 

gennemførslen af opgaven, skal planlægningen naturligvis tilpasses hertil. Der kan endvidere opstå 

afvigelser i gennemførslen fra det planlagte, som ikke er nødvendige for at udføre opgaven. Disse 

afvigelser ændrer ikke på planlægningen, men bør korrigeres og registreres gennem den løbende 

kontrol.     
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4.2.3 Kontrol  

Kontrolaktiviteten, også benævnt kvalitetskontrol, har til opgave at kontrollere, om det udførte 

arbejde i gennemførelsesaktiviteten er blevet udført i overensstemmelse med det planlagte mål og 

de givne forudsætninger. Dette kan ske ved en løbende kontrol, en afsluttende kontrol eller en 

kombination heraf. Kontrolaktivitetens resultat har til formål at danne grundlag for efterfølgende 

konsekvenshandlinger på den udførte opgave. Dette skal sikre, at kvaliteten forbedres på områder, 

hvorpå der måtte være konstateret fejl eller mangler.  

 

Kvalitetskontrol i revisionsbranchen kan opdeles i tre niveauer. To af niveauerne foregår internt i 

revisionsvirksomheden og er en del af kontrolaktiviteten, som er nævnt overfor. Det første niveau af 

den interne kvalitetskontrol er den kontrol, der foretages inden erklæringsafgivelsen. Denne kontrol 

udføres i sidste ende af den underskrivende revisor. Kontrollen har altså til formål at sikre, at 

gennemførslen er udført i overensstemmelse planlægningen. Det andet niveau af intern 

kvalitetskontrol er en kontrol, der foretages efter erklæringsafgivelsen. Denne kontrol foregår på 

sagsniveau og har til hensigt at kontrollere, om den enkelte sag er gennemført i overensstemmelse 

med revisionsvirksomhedens interne retningslinier for kvalitetsstyring. I revisionsvirksomheder, 

hvor der er mere en revisor ansat, kan revisorerne udføre denne kontrol af hinandens arbejde. I 

enkeltmandsvirksomheder er revisoren nødsaget til at lave en aftale med en anden revisor om, at 

udføre denne ”interne” kontrol. Det tredje niveau er den eksterne kvalitetskontrol, som har til 

hensigt, at sikre revisionsvirksomhedernes overholdelse af gældende regulering og derigennem 

skabe tillid til offentligheden. Den eksterne kvalitetskontrol er det primære område, afhandlingen 

vil beskæftige sig med.  

 

4.2.4 Konsekvenshandlinger 

Konsekvenshandlingsaktiviteten bygger på de konstaterede afvigelser, der er fundet igennem 

kontrollen. Når kontrolaktiviteten har konstateret en afgivelse, kan der være tale om to typer årsager 

hertil. Den ene kan være en fejl i kvalitetsstyringssystemet, og en anden kan være, at 

retningslinierne i kvalitetsstyringssystemet ikke er blevet efterlevet. Dette betyder imidlertid, at det 

er nødvendigt med to former for konsekvenshandlinger til de forskellige typer fejl. Den første form 

kaldet ”forebyggende handlinger” skal sørge for, at kvalitetsstyringssystemet bliver tilpasset 

således, at de konstaterede fejl ikke gentages. Dette kan for eksempel bestå af tekniske ændringer af 

systemet. Den anden form kaldet ”rettende handlinger” kan eksempelvis være yderligere oplæring 
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af medarbejdere. Konsekvenshandlinger er en afgørende del af kvalitetsstyring, som sikrer, at 

forbyggende samt rettende handlinger udføres løbende, hvilket hæver kvaliteten af ydelsen
18

.   

 

Man kan konkludere, at de erfaringer, der bliver gjort i forbindelse med kontrolaktiviteten og 

konsekvenshandlingerne, skal implementeres i fremtidig planlægning og gennemførelse. I figuren 

4.2 er kvalitetsstyringsprocessen illustreret. Kvalitetsstyring er en kontinuerlig proces, der bevirker 

at kvalitet hele tiden forøges i takt med, at processen gentages.  

 

Figur 4.2 Styringsprincipper ved kvalitetsstyring
19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Dam, John Lunau m.fl., kvalitetsstyring i revisionsvirksomheder, side 95-102. 
19

 Dam, John Lunau m.fl., kvalitetsstyring i revisionsvirksomheder, side 98. 
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5 Udviklingen af den eksterne kvalitetskontrol 

Mange er af den opfattelse, at kvalitetskontrol og de skærpede krav til revisionsbranchen er opstået 

som et resultat af de erhvervsskandaler, verden har været vidende til i nyere tid. Denne opfattelse er 

også delvis korrekt, men begrebet kvalitetskontrol og dens bestanddele, har imidlertid en historisk 

udvikling, der rækker længere tilbage. Den historiske udvikling er sket nationalt samt internationalt 

og vil i det følgende blive beskrevet for at danne et overblik over, hvorfor kvalitetskontrollen har 

udviklet sig, som den har gjort. Udviklingen af kvalitetskontrollen er sammenfaldende med 

udviklingen af kvalitetsstyringen, da kvalitetskontrollen er en integreret del af kvalitetsstyringen, 

som det også er nævnt tidligere.  

 

5.1 Begyndelsen på kvalitetskontrol 1960’erne - 1990’erne 

De første spadestik til kvalitetssikring og dermed kvalitetskontrol indenfor revisionsbranchen finder 

sin oprindelse tilbage i 1960’erne, hvor man i USA indførte kvalitetskontrol i form af en review-

ordning
20

.  I litteraturen beskrives det, at denne kvalitetskontrol havde sin oprindelse afledt af de 

erhvervsskandaler der opstod i 1960’erne i USA. På samme tid ønskede US Securities and 

Exchange Commission (SEC) at få reguleret området efter pres fra landets regering
21

. I relation 

hertil udviklede American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) systemet “peer 

review” i 1970’erne. “Peer review” gik i sin enkelhed ud på, at en ekstern faglig kompetent part 

gennemgik ens udførte arbejde, hvilket dengang var en ny måde at kontrollere hinanden på
22

.  

  

Den egentlige lovregulerede kvalitetskontrol af revisionsbranchen har sin oprindelse i Frankrig. I 

1969 indførte man her en kvalitetskontrol, der havde til formål at lade foreningen l’organisation de 

la profession et le statut professionnel des commissaires aux comtes de sociétés
23

 kontrollere 

revisorbranchens arbejde. Denne var den første lovregulerede kontrol og udskilte sig derved fra den 

amerikanske kontrol, der blot var foreningsbaseret. 

 

I 1960’erne i Danmark diskuterede revisionsbranchen indholdet af god revisionsskik. Dette indledte 

tanken om at benytte kontrol til at sikre kvaliteten af revisionsarbejdet
24

. Tankerne om egentlig 

                                                 
20

 McCabe, R.K. (1993), The Accountants Guide to Peer and Quality Review, side 6-7. 
21

 Wallace, W.A., (1989), A Historical View of the SEC’s Report to Congress on Oversight of the Profession’s Self-

Regulatory Process, side 25. 
22

 McCabe, R.K. (1993), The Accountants Guide to Peer and Quality Review, side 10. 
23

 Riviere, G. (1996b), The role of governmental and professional bodies. 
24

 Schaumburg-Müller, S., (1968), Revisionsplanlægning og kontrol, side 477-481. 
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kvalitetssikring skyldtes flere faktorer. Dels var der tale om en interesse fra offentligheden, hvilket 

påvirkede revisionsbranchen til at beskæftige sig med området for derigennem at vinde 

offentlighedens tillid. En anden faktor var, at der i andre brancher på dette tidspunkt allerede 

eksistere intern kontrol.  

 

I 1970’erne forsatte debatten om kvalitetskontrol. Heraf kan blandt andet nævnes en artikel af Kurt 

Nielsen
25

, der, som en af de første i Danmark, foreslog indførelse af kvalitetskontrol i de større 

revisionsvirksomheder. Danmark havde på dette tidspunkt ikke oplevet erhvervsskandaler i samme 

omfang som i USA, hvorfor offentligheden herhjemme ikke pålagde revisionsbranchen samme pres 

for kvalitetskontrol.   

 

I 1980’erne begyndte emnet kvalitetskontrol for alvor at slå sig fast også i Danmark. FSR udgav i 

1981 revisionsvejledning nr. 4 (RV 4), som omhandlede kvalitetsstyring og kvalitetskontrol. 

Danmark oplevede også en række erhvervsskandaler, hvilket medførte et øget pres på 

revisionsbranchen fra offentligheden. Dette bevirkede, at FSR var nødsaget til at reagere på denne 

nye situation. For at opretholde revisionsbranchens selvregulering og dermed undgå øget 

lovgivning, var FSR nødsaget til at tage initiativ til etablering af en foreningsbaseret 

kvalitetskontrol. 

  

Internationalt fik USA i 1980’erne indført en obligatorisk kvalitetskontrolsordning for alle 

medlemmer af AICPA. Der var altså her tale om kvalitetskontrol, hvor medlemmerne mindst én 

gang i en treårig periode skulle kontrolleres af foreningen. Denne foreningsbaserede ordning blev i 

samme periode indført i blandt andet Canada samt i flere europæiske lande.  I Europa skal 

organisationen Union Europeenne Des Experts Comptables Economiques et Financiers (UEC) 

nævnes, da den udsendte revisionsvejledningerne omhandlende blandt andet kvalitetskontrol
26

  

 

Foreningsbaseret kvalitetskontrol smittede også af på FSR, der i 1987 nedsatte et udvalg, der havde 

til formål at gennemtænke nødvendigheden samt mulighederne for indførelse af foreningsbaseret 

kvalitetskontrol i Danmark
27

. I 1994 indførte FSR en obligatorisk foreningsbaseret kvalitetskontrol 

for foreningens medlemmer.  

 

                                                 
25

 Nielsen, Kurt, (1987), Kvalitetsstyring og -kontrol.   
26

 Loft, A., Den internationale indflydelse på dansk revision og revisorer, side 45. 
27

 Hansen, J & Nielsen, A, (1991), Kvalitetsstyring og -kontrol. Side 4. 
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I slutningen af 1990’erne havde størstedelen af alle lande indenfor EU samt USA, Canada og 

Australien implementeret en form for ekstern kvalitetskontrol indenfor revisionsbranchen. 

 

5.2 EU’s Grønbog 1998 

I 1996 havde de fleste lande både indenfor og udenfor EU indført deres egne former for 

kvalitetskontrol i revisionsbranchen, men der fandtes ikke nogen fælles regulering på området. EU 

iværksatte en undersøgelse, der havde til hensigt at kortlægge revisionsbranchens rolle, stilling og 

ansvar. Det resulterede i udarbejdelsen af en rapport med titlen: “Final Report of a Study on: The 

Role, the Position and the Liability of the Statutory Auditor within the European Union”.  

 

Denne rapport havde til formål at danne et overblik over, hvordan de enkelte medlemslande 

benyttede sig af kvalitetskontrol for derigennem at komme med anvisninger til en samlet regulering 

for alle medlemslandene indenfor EU.  EU benyttede denne rapport til at udarbejde en grønbog, der 

havde til formål at redegøre for, hvordan EU kunne regulere revisionsbranchen. Specifikke punkter 

i grønbogen omhandlede konkrete forslag til regulering af kvalitetskontrollen
28

.  

 

De enkelte medlemslande havde mulighed for at komme med indsigelser til grønbogen, der var 

sendt i høring af EU
29

. Der var argumenter for og imod indholdet af grønbogen og især 

interesseorganisationer var skeptiske og argumenterede for at bibeholde revisionsbranchens 

selvregulering på området
30

. På trods af argumenter for og imod den nye dagsorden blev 

samarbejdet i de efterfølgende år udvidet medlemsstaterne imellem.  

 

Det resulterede i, at man i 1998 oprettede EU-revisionsudvalget, som var sammensat af 

beslutningstagerne fra revisorbranchen i de enkelte medlemsstater. Udvalget arbejdede på at skabe 

en fælles henstilling om kvalitetssikring indenfor EU. På samme tid arbejdede EU-kommissionen 

på at skabe ensretning mellem udformningen af denne EU-henstilling og det system, der blev 

anvendt i USA.  

 

                                                 
28

 Green Paper, The Role, the Position and the Liability of the statutory Auditor within The European Union, punkt 

4.29-4.3 og 4.36. 
29

 Betænkning om Kommissionens Grønbog ”Den lovpligtige revisors rolle, stilling og ansvar i Den Europæiske 

Union”.  
30

 FEE: Fédération des Experts comptables Européens – Federation of European Accountants 

    EFAA: The European Federation of Accountants and Auditors for small and medium-sized enterprises. 
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5.3 Henstilling om Kvalitetssikring ”Mindstekrav” 2000 

EU-kommissionen udsendte en endelig henstilling den 15. november 2000 ”Kvalitetssikring i 

forbindelse med lovpligtig revision i EU: Mindstekrav”. Henstillingen var det første regelsæt, der 

definerede den lovpligtige kvalitetskontrol for EU's medlemslande. Henstillingen indeholdt 12 

hovedpunkter, som beskrev retningslinjer for kvalitetssikringen af den lovpligtige revision. Disse 

retningslinjer var mindstekrav, som de enkelte medlemslande skulle implementere
31

.   

 

Den danske revisorkommission fik til opgave at gennemgå EU-henstilling af 2000. 

Revisorkommissionens gennemgang skulle bidrage med forslag til, hvordan en ny revisorlov kunne 

udformes, således at den levede op til de nye EU mindstekrav. I 2002 fremlage 

revisorkommissionen sine betænkninger, hvorefter Erhvervs- og Selskabsstyrelsen påbegyndte 

arbejdet med udformning af revisorloven 2003
32

. 

 

EU-kommissionen udkom i april 2002 med en yderligere henstilling. Denne henstilling fik også en 

vis indflydelse på den lovpligtige kvalitetskontrol, idet den omhandlede den lovpligtige revisors 

uafhængighed. 

  

5.4 USA, Sarbanes-Oxley Act of 2002 

Samtidig med at den danske revisorkommission behandlede henstillingen fra EU-kommissionen, 

skete der store ændringer i USA.  

 

USA oplevede i denne periode omfattende erhvervsskandaler, såsom Enron og herunder 

revisionsgiganten Arthur Andersens kollaps. I kølvandet på de store skandaler vedtog man i USA 

den 30. juli 2002 Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) gældende for børsnoterede selskaber. SOX 

havde til formål at fjerne usikkerheden og genskabe tilliden til det amerikanske erhvervsliv. Tilliden 

skulle genskabes til såvel de børsnoterede selskaber, men også i høj grad til revisionsselskaberne. 

 

                                                 
31

 Kommissionens henstilling nr. 2001/256/EF (EF-tidende L 091, 31.3.2001) om kvalitetssikring fra 15. november 

2000. 
32

 Füchsel, Kim, 2003, Ny dansk revisorlov - Harmoni eller disharmoni?, R&R 2003, nr. 2, side 14. 
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5.4.1 PCAOB 

Et af elementerne for at genskabe denne tillid var etableringen af et offentligt tilsyn ved navn Public 

Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Tilsynets opgave var at sikre 

revisionsvirksomhedernes overholdelse af den netop indførte regulering (SOX). Ydermere havde 

tilsynet til formål at fastsætte retningslinjerne for realisering af lovens indhold. Umiddelbart kan 

disse oversøiske regler virke mindre relevante for EU og Danmark. Det er imidlertid ikke tilfældet, 

fordi SOX har eksterritorial virkning. Det betyder, at hvis en dansk revisionsvirksomhed, der 

påtegner et selskab som er børsnoteret i USA, er den danske revisionsvirksomhed underlagt SOX
33

. 

Denne eksterritoriale virkning har også medført, at Datatilsynet på baggrund af opfordringen fra 

FSR indledte en vurdering af PCAOB’s ønske om at indhente personoplysninger om danske 

revisorer, der reviderer amerikanske aktieselskaber. Datatilsynet vurderede, at persondatalovens 

grundlæggende principper ikke gav hjemmel til en sådan videregivelse af personoplysninger
34

.    

 

Med indførslen af PCAOB i USA og henstilling fra EU var det tydeligt, at den lovpligtige 

kvalitetskontrol af revisionsbranchen var kommet for at blive. En væsentlig forskel ved de 

europæiske tiltag på daværende tidspunkt, sammenlignet med de amerikanske regler var, at PCAOB 

var et eksternt tilsyn. Hermed menes, at kontrollanterne bestod af ikke-praktiserende revisorer.   

 

Stramningerne i USA medførte betydelige omkostninger for de berørte selskaber og 

revisionsvirksomheder. Dette bevirkede, at flere selskaber bevidst undgik at lade sig børsnotere på 

grund af de høje omkostninger forbundet med kravene i SOX. Stramningerne i forbindelse med 

SOX medførte derfor megen kritik fra erhvervslivet, hovedsagligt på grund af de væsentlige 

administrative byrder, reguleringen pålagde selskaberne
35

. 

 

5.5 Revisorloven 2003 

I 2003 var Erhvervs- og Selskabsstyrelsen færdig med udformningen af revisorloven, som blev 

vedtaget den 30. april med ikrafttræden den 1. september 2003. Denne lov var den første 

vedrørende lovpligtig kvalitetskontrol i Danmark og en væsentlig ændring af revisionsbranchens 

regulering. Indførslen af den lovpligtige kvalitetskontrol medførte samtidig oprettelsen af 

                                                 
33

 Bjørnholm, Nikolaj, 2003, Er den nye revisorlov bæredygtig?, R&R 2003, nr. 6, side 16. 
34

 Datatilsynet. Sarbanes-Oxley sagen - J.nr. 2003-233-0028. Anonymous. http://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/arkiv-

over-afgoerelser/artikel/sarbanes-oxley-act-sagen/: 2004 
35

 Bendtsen, Bendt, 2003, Dygtighed gør det ikke alene, Revision og regnskab nr. 2. 

http://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/arkiv-over-afgoerelser/artikel/sarbanes-oxley-act-sagen/:%202004
http://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/arkiv-over-afgoerelser/artikel/sarbanes-oxley-act-sagen/:%202004
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Revisortilsynet, som skulle referere direkte til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
36

 og have ansvaret for 

gennemførelsen af den lovpligtige kvalitetskontrol i overensstemmelse med revisorloven 2003.  

 

I overensstemmelse med revisorloven blev der hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oprettet et 

revisionsvirksomhedsregister (Revireg)
37

. Alle revisionsvirksomheder, der ønskede at udføre 

opgaver omfattet af revisorloven, skulle lade sig registrere. Revireg dannede således grundlaget for, 

hvem Revisortilsynet skulle kvalitetskontrollere. De ovenstående ændringer til revisorloven var 

også medvirkende til, at den daværende formand for FSR Jørgen Peter Bærentsen udtalte følgende: 

 

”Revisorbranchen er - om nogen - blevet international med de konsekvenser og udfordringer, dette 

indebærer. Vi kan ikke gemme os i vor egen osteklokke, men må tage kampen op og vinde slaget, 

der hvor slaget skal slås: I vores nye internationale virkelighed”
38

.  

 

Med denne udtalelse understregede FSR’s daværende formand betydningen af den skelsættende 

udvikling fra den foreningsbaserede kvalitetskontrol til den lovpligtige kvalitetskontrol. Ydermere 

betød ændringen, at FSR i fremtiden ville være nødsaget til at give afkald på en del af deres 

selvregulering. 

 

Det er desuden relevant at tilføje, at revisorloven af 2003 er dansk udformet ligesom den tidligere 

revisorlov men har sine rødder internationalt til forskel fra den tidligere revisorlov. 

Internationaliseringen bestod i, at revisorloven af 2003 var baseret på EU’s tidligere nævnte 

henstillinger om kvalitetskontrol og uafhængighed.  

 

I forbindelse med udformning af revisorloven af 2003 og implementeringen af EU’s mindstekrav 

igennem den danske revisorkommission, blev der foretaget visse ændringer i forbindelse med 

Folketingets endelige behandling. Disse ændringer var opstamninger af den danske revisorlov 2003 

i forhold til revisorkommissionens udkast. Opstramningerne blev tilføjet som følge af de dengang 

raserende internationale erhvervsskandaler. Dermed blev revisorloven på visse områder skærpet i 

forhold til EU’s henstillinger, men grundprincipperne var ens
39

. 

 

                                                 
36

 E&S : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
37

 Revireg: Revisionsvirksomhedsregister. 
38 Bærentsen, Jørgen Peter, 2004, Nye tider - nye skikke? tradition & fornyelse, R&R 2004, nr. 1, side 5. 
39 Bærentsen, Jørgen Peter, 2004, Den nye revisorlov - 1 års fødselsdag, R&R 2004, nr. 9, side 6. 
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Revisorloven af 2003 var således begyndelsen på en lovpligtig kvalitetskontrol i Danmark men også 

begyndelsen på en international regulering.  

 

5.6 Det 8. direktiv 2006 

Allerede et år efter vedtagelsen af revisorloven 2003 udsendte EU-kommissionen i foråret 2004 et 

forslag til et nyt 8. direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber og 

om ændring af Rådets direktiv
40

. Direktivforslaget blev uarbejdet som en afledt effekt af 

erhvervsskandalerne blandt andet vedrørende det italienske selskab Parmalat og det hollandsk 

noterede selskab Ahold. Samtidig var forslaget en europæisk reaktion på indførslen af amerikanske 

SOX. 

 

Forslaget lagde op til en væsentlig udvidet regulering af revisionsbranchen indenfor EU. 

Gennemførelsen af forslaget ville medføre, at regulering ville blive harmoniseret indenfor EU. 

Dette var en videreudvikling af henstilling fra 2000, der blot foreskrev et mindstekrav af 

retningslinjer for medlemsstaterne, hvorimod det nye forslag skulle implementeres direkte i et nyt 8. 

direktiv for senere implementering i den enkelte medlemsstats regulering. 

 

De væsentligste ændringer i forslaget til det nye direktiv sammenlignet med det hidtidige direktiv 

var, at forslaget indeholdt regulering af kvalitetssikring. Heraf kan nævnes krav til etablering af 

kvalitetssikringssystem, regler for fastlæggelse af revisionshonorar, etablering af elektronisk 

registreringsregister for revisorer og revisionsvirksomheder samt ændring i reglerne omkring 

intervallet for lovpligtig kvalitetskontrol. Hovedparten af tilføjelserne var punkter, der tidligere var 

nævnt i EU's henstilling 2000, men som blev foreslået tilføjet i direktivet
41

.   

 

Forslaget til direktivet blev endeligt vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet den 17. maj 2006. 

Dermed blev en fælles europæisk regulering vedtaget i det nye 8. direktiv om lovpligtig revision af 

årsregnskaber og konsoliderede regnskaber
42

.   

                                                 
40

 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede 

regnskaber og om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF, Bruxelles, den 16.3.2004. 
41

 Gath, Peter, 2004, Nyt udkast til EU direktiv om lovpligtig revision, R&R, nr. 6, side 28. 

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber og om 

ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF, vedtaget den 

17. maj 2006 af Europa-Parlamentets og Rådet. 
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Med vedtagelsen af det nye 8. direktiv ønskede EU-kommissionen at skabe harmonisering for krav 

til lovpligtig revision. Der er dog ikke tale om fuld harmonisering, idet medlemsstater, der har krav 

til lovpligtig revision, kan stille strengere krav, medmindre andet er fastsat i direktivet. Målet med 

harmoniseringen af lovpligtig revision i EU og etableringen af minimumsstandarder for lovpligtig 

revision er at sikre en god revisionskvalitet og derved få markederne til at fungere korrekt ved at 

øge regnskabernes pålidelighed. 

 

Vedtagelsen af det nye 8. direktiv var en skelsættende begivenhed, der har stor indflydelse på 

revisionsbranchen. Dette kom blandt andet til udtryk igennem EU-kommissær Charlie McCreevy’s 

udtalelse om det 8. direktiv: 

 

  ”With the 8th Directive we have put an end to the long self-regulation of the audit profession in 

the 21
st
 century”

43
.   

 

5.7 Henstilling om ekstern kvalitetssikring 2008 

Den 6. maj 2008 udsendte EU-kommissionen en henstilling om ekstern kvalitetskontrol gældende 

for lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer, der reviderer virksomheder af interesse for 

offentligheden. Denne bygger videre på den tidligere nævnte henstilling fra 2000. Dog er den nye 

henstilling udarbejdet på baggrund af den internationale udvikling. Tendensen internationalt har 

været, at revisionsvirksomheder, der reviderer selskaber af offentlig interesse, er blevet underlagt 

kvalitetskontrol udført af kontrollanter, der ikke er praktiserende revisorer. EU har altså fundet det 

nødvendigt at udarbejde en henstilling, der er i overensstemmelse med den aktuelle situation i 

revisionsbranchen internationalt. Hensigten med denne nye henstilling var at øge kvaliteten af 

revisors arbejde og derigennem genskabe tilliden til den lovpligtige revision og i sidste ende øge 

troværdigheden af finansielle informationer. Med henstillingen ønskede EU tillige at etablere et 

system, som i væsentlig grad matchede kravene i SOX for derved at forhindre PCAOB i at udføre 

kvalitetskontrol i revisionsvirksomhederne i EU. Henstillingen indeholder en vejledning af, hvordan 

kvalitetskontrollen med brug af ikke-praktiserende revisorer bør udføres. Afslutningsvis skal det 

nævnes, at henstilling af 2008 ikke er implementeret i revisorloven 2008 som vil bliver behandlet i 

det efterfølgende. Det antages alligevel, at elementer fra henstillingen 2008, indirekte er inddraget i 

tankerne bag den nye revisorlov af 2008
44

.    

 

                                                 
43

 Charlie McCreevy, 2007, Mr. McCreevy presents statutory audit package. 
44

 Kommissionens henstilling nr. 2008/362/EF (Den Europæiske Unions Tidende L 120/20 7.5.2008) om ekstern 

kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer, der reviderer virksomheder af interesse for 

offentligheden. 
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5.8 Revisorloven 2008 

Den 3. juni 2008 vedtog Folketinget den nye revisorlov 2008 med implementering af det 8. direktiv 

af 2006. Den nye revisorlov indeholder væsentlige ændringer i forhold til revisorloven af 2003. Der 

er foretaget følgende ændringer angående indholdet af den lovpligtige kvalitetskontrol: 

 

- Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bliver overordnet tilsynsmyndighed.  

- Regler om tilsynsmyndighedens adgang til at foretage undersøgelser i 

revisionsvirksomheden. 

- Samarbejde mellem medlemsstaternes tilsynsmyndigheder.  

- Skærpelse af Revisortilsynets obligatoriske kvalitetskontrol.  

 

De tre første emner er nye tiltag, som ikke var implementeret i revisorloven af 2003, hvorimod det 

sidst nævnte emne om skærpelse af Revisortilsynets obligatoriske kvalitetskontrol blot er en 

opdatering af indholdet fra revisorloven 2003.  

 

Statsautoriseret revisor Peter Gath fra KPMG beskriver i sin artikel ”En kommentar til den nye 

revisorlov” sit syn på vedtagelsen af revisorloven 2008 med følgende ordlyd: 

 

”De væsentligste ændringer er på området om tilsyn og kontrol. Der foreligger en betydelig opgave 

for revisorbranchen i at indrette sig på disse nye regler, der stiller krav til procedurer og 

dokumentation. Der påhviler sideløbende tilsynsmyndighederne et stort ansvar for at lovgivningen 

administreres og håndhæves uden unødig formalisering. Det skærpede tilsyn og kravene til 

dokumentation indebærer umiddelbart en latent risiko for øget fokus på formalia på bekostning af 

professionel dømmekraft”
45

. 

 

Med ovenstående citat beskriver Peter Gath meget godt områdets relevans og vigtighed, men også 

fremtidige udfordringer med hensyn til lovens hensigt. Det er derfor interessant at følge den 

løbende udvikling på området fremover. 

 

                                                 
45

 Peter Gath, 2008, En kommentar til den nye revisorlov, R&R 2008, nr. 9, side 24. 
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Med den nye revisorlov 2008 er man alvor gået fra selvregulering til lovregulering indenfor 

revisorbranchen. Ændringen af reguleringen er sket igennem en banebrydende international 

harmonisering indenfor revisorbranchen
46

. 

 

5.9 Delkonklusion 

Ekstern kvalitetskontrol i revisionsbranchen stammer helt tilbage fra 1960’erne i USA, hvor de 

mange erhvervsskandaler fik myndighederne til at gribe ind og kræve regulering på området. I 

Danmark oplevede man også erhvervsskandaler, der bevirkede, at FSR i 1980’erne var nødsaget til 

at påbegynde foreningsbaseret kvalitetskontrol. Det kan hermed konkluderes, at svækket tillid til 

revisionsbranchen på baggrund af erhvervsskandaler igennem tiden har medført indførelsen af 

ekstern kvalitetskontrol. 

   

Udviklingen af den eksterne kvalitetskontrol er gået fra ”peer review” til egentlig foreningsbaseret 

kvalitetskontrol gennem branchens respektive foreninger. Igennem løbende internationalisering 

med udgangspunkt i USA og EU har kvalitetskontrollen senere videreudviklet sig til også at omfatte 

lovpligtig kvalitetskontrol. I dag opererer man således både med foreningsbaseret kvalitetskontrol 

og lovpligtig kvalitetskontrol på baggrund af EU’s 8. direktiv. Endvidere er der i dag et krav om et 

offentligt tilsyn igennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvori Revisortilsynet er en underlagt 

enhed med ansvar for gennemførslen af den lovpligtige kvalitetskontrol. 

 

I tabel 5.1 er de væsentligste begivenheder i kvalitetskontrollens udvikling illustreret. Tabellen er 

opdelt således, at man sideløbende kan se udviklingen i henholdsvis USA, EU og Danmark.      

 

 

 

 

 

Tabel 5.1. Tidslinie over kvalitetskontrollens udvikling internationalt og nationalt
47

. 

                                                 
46 Peter Gath, 2008, En kommentar til den nye revisorlov, R&R 2008, nr. 9, side 16. 

47
 Tabel 5.1 Egen tilvirkning.  
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6 Regulering  

 

6.1 Regulering af kvalitetskontrol i revisorloven 2003 

Med vedtagelsen af revisorloven 2003 sammenlagde man to love i én. Det vedrørte henholdsvis lov 

om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer. Implementeringen af EU-

Kommissionens henstillinger medførte flere nydannelser i revisorloven 2003. En af nydannelserne 

vedrørte krav om obligatorisk kvalitetskontrol gennem et uafhængigt tilsyn
48

. Følgende 

lovparagraffer giver et godt overblik over, hvordan kvalitetskontrollen reguleres.  

 

6.1.1 Regulering af kvalitetssikring 

Med kapitel 9 ”kvalitetssikring” i revisorloven 2003 blev der første gang lovgivet om 

kvalitetskontrol i revisionsbranchen.  

 

Revisionsvirksomheder og revisorerne heri, alle har pligt til at underkaste den lovpligtige 

kvalitetskontrol jævnfør § 14, stk. 1. Formålet med loven er, at kontrollen skal foregå på 

virksomhedsniveau for herigennem at inddrage alle revisorer, der udfører § 1, stk. 2 opgaver. 

Konsekvensen ved ikke at lade sig underkaste kvalitetskontrollen resulterer i, at den pågældende 

revisors beskikkelse vil bortfalde jævnfør § 6, stk. 2
49

.   

 

Kvalitetskontrollen skal udføres på § 1 stk. 2 opgaver og revisors uafhængighed i forbindelse 

hermed jævnfør § 14, stk. 2. Denne regel i revisorloven er tolket mere skærpet end henstillingen, 

idet henstillingen blot kræver kvalitetskontrol med lovpligtig revision, hvor revisorloven kræver 

kvalitetskontrol ved både den lovpligtige revision samt andre erklæringsopgaver. 

Kvalitetskontrollen i forbindelse med uafhængighed udføres med henblik på at sikre, at § 11, stk. 4 

er opfyldt. Dette betyder, at revisor skal have opstillet retningslinjer, der sikrer dennes 

uafhængighed og dokumentationen af overvejelser herom
50

. 

 

Frekvensen af hvor ofte en revisionsvirksomhed skal kontrolleres er reguleret i § 14, stk. 3. Ifølge 

EU-henstillingen skulle det enkelte medlemsland selv fastsætte en kontrolfrekvens på tre til seks år. 

                                                 
48

 Lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer med kommentarer, side 8. 
49

 Lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer med kommentarer, side 54. 
50

 Lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer med kommentarer, side 54. 
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Danmark valgte her en kontrolfrekvens på fire år. Desuden indførtes muligheden for at forlænge 

frekvens til seks år for små revisionsvirksomheder med begrænset antal opgaver
51

. 

 

Revisionsvirksomhederne har pligt til at udlevere de informationer, kvalitetskontrollanten skal 

bruge til at udføre kontrollen jævnfør § 14, stk. 4. Der findes endvidere en undtagelse til 

hovedreglen, nemlig at revisionsvirksomheden kan undlade at udlevere informationer om 

institutioner som Nationalbanken, Forsvaret, kongehuset med flere. Denne undtagelse kræver dog 

en skriftlig begrundelse fra revisionsvirksomheden
52

. 

 

Ifølge § 15, stk. 1 er det Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der har til opgave at sammensætte 

retningslinier for Revisortilsynet. Sammensætningen af Revisortilsynets ni medlemmer skal bestå af 

en formand, der ikke er praktiserende revisor. Herudover skal revisionsbranchen være repræsenteret 

af to registrerede samt to statsautoriserede revisorer. De resterende fire medlemmer skal 

repræsentere regnskabsbrugerne. Denne sammensætning gør, at revisorerne ikke er i flertal, hvilket 

styrker offentlighedens tillid til et uafhængigt Revisortilsyn.  

 

Jævnfør stk. 2 udpeges ovenstående medlemmer for en periode på op til fire år. Yderligere 

fastsættes det i stk. 3, at det er Revisortilsynet, der skal gennemføre kvalitetskontrollen i 

overensstemmelse med loven samt sørge for at udarbejde retningslinier for gennemførslen af 

kontrollen. Tilsynets uarbejdede retningslinier indstilles til godkendelse hos Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen. Udarbejdelsen af retningslinierne sker i samarbejde med revisionsbranchens 

foreninger FSR og FRR. Foreningerne skal bidrage med deres erfaringer og kompetencer de har fra 

den foreningsbaserede kvalitetskontrol. Loven giver tilsynet mulighed for at fastsætte regler om 

betaling for kontrollens udførelse, hvilket er nærmere beskrevet i retningslinierne
53

.  

 

Revisortilsynet skal på baggrund af reglerne i § 15, stk. 3 fastsætte retningslinier som beskrevet i § 

15, stk. 4. nr. 1-4.  

 

§ 15, stk. 4, nr. 1 fastsætter, at der skal være retningslinier for, hvem der kan udføre 

kvalitetskontrollen. I henhold til EU-henstillingen findes der to metoder at kontrollere på. Den 

første er overvågning af ekstern myndighed, som det kendes fra USA (PCAOB). Den anden metode 

                                                 
51

 Lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer med kommentarer, side 54-55. 
52

 Lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer med kommentarer, side 55.  
53

 Lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer med kommentarer, side 55.  
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er sagkyndig vurdering, også kaldet ”peer review”. I Danmark har man valgt at benytte sig af den 

sidstnævnte metode, da denne metode udnytter revisors og foreningernes faglige viden fra den 

foreningsbaserede kvalitetskontrol.  

 

§ 15 stk. 4 nr. 2 indeholder krav om, at der skal opstilles retningslinier for udvælgelsen af 

kvalitetskontrollanter. Disse retningslinier forskriver, at revisionsvirksomhederne udvælger en af 

Revisortilsynets godkendte kontrollanter. Det skal her nævnes, at det er Revisortilsynet, der endeligt 

godkender valget af kontrollanten. Det skal sikre, at der foreligger uafhængighed mellem parterne.  

 

I § 15, stk. 4, nr. 3 fastsættes, at der også skal være retningslinier for, hvilke virksomheder, der 

udvælges til kvalitetskontrol. Som tidligere nævnt har man i Danmark valgt en kontrolfrekvens på 

fire år, men Revisortilsynet har mulighed for at foretage hyppigere kontrol, hvis det vurderes 

nødvendigt.  

 

Til sidst omhandler § 15, stk. 4, nr. 4 krav om udarbejdelse af retningslinier for omfanget af 

kvalitetskontrollen. Overordnet skal omfanget af kvalitetskontrollen omfatte 

revisionsvirksomhedens generelle procedurer samt gennemgang af konkrete revisionsopgaver. 

Dette vil blive uddybet senere i afhandlingen, når retningslinierne for kvalitetskontrollen 

gennemgås
54

. 

 

Regler for udvælgelsen og godkendelsen af kvalitetskontrollanter er beskrevet i § 16. Det er hjemlet 

i stk. 1, at Revisortilsynet godkender de statsautoriserede og registrerede revisorer, der opfylder 

krav til uddannelse med videre til kvalitetskontrollanter. § 16, stk. 2 indeholder blot en regel om, at 

kvalitetskontrollen skal udføres jævnfør § 15, stk. 3 og 4, hvorimod stk. 3 omfatter, at kontrollanten 

skal udfærdige en erklæring ved kontrollens afslutning. Denne indeholder en konklusion af 

kontrollen og skal indsendes til Revisortilsynet.  

 

Yderligere indeholder stk. 4 en bestemmelse, der giver Revisortilsynet mulighed for at forlange 

yderligere oplysninger hos den kontrollerede virksomhed, hvis det skønnes nødvendigt. Dette kan 

eksempelvis være i forbindelse med mistanke om fejl og mangler i kontrollantens udførte kontrol.  
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Endelig omfatter stk. 5, at erklæringer med forbehold om fejl og mangler hos den kontrollerede 

virksomhed, der medfører, at Revisortilsynet skal tage stilling til, hvilke efterfølgende handlinger, 

der skal foretages. Disse handlinger kan være én af følgende tre muligheder: påtale uden yderligere 

opfølgning, påtale og nyt opfølgende kontrolbesøg og til sidst indbringelse for Disciplinærnævnet.  

Til sidst er det Revisortilsynets opgave at udgive en årlig redegørelse over de foretagne kontrollers 

resultater, jævnfør stk. 6
55

. 

 

Den sidste bestemmelse vedrørende kvalitetssikring er § 17. stk. 1, der omfatter, at alle parter, der 

indgår i arbejdet med kvalitetskontrollen er underlagt reglerne i § 11 om uafhængighed og habilitet. 

Stk. 2 og 3 beskriver, at disse parter også er underlagt tavshedspligt og omfattet af straffeloven i 

forbindelse med manglende overholdelse af denne
56

. 

 

6.2 Regulering af kvalitetskontrol i revisorloven 2008  

Som følge af det nye 8. direktiv om lovpligtig revision og herunder etablering af et offentligt tilsyn, 

har man på grund af væsentlige ændringer for overskueligheden skyld valgt at udarbejde en ny lov, 

der skal afløse revisorloven af 2003. Den nye revisorlov er væsentligt ændret i opbygningen 

sammenlignet med den hidtidige lov, men indeholder stadig bestemmelser fra revisorloven af 2003. 

Størstedelen af bestemmelserne fra 2003 er uændret, mens nogle bestemmelser er sammenskrevet 

med nye bestemmelser, hvilket bevirker, at mange af bestemmelserne har fået en ny placering i 

revisorlov af 2008
57

. Følgende lovparagraffer giver et overblik over ændringerne i reguleringen af 

kvalitetskontrol. 

  

Kapitel seks i revisorloven af 2008 indeholder bestemmelserne om kvalitetsstyring og 

kvalitetskontrol i §§ 28 og 29, mens kapitel ni omhandler bestemmelserne om Revisortilsynet i §§ 

34-36. Det betyder, at der i den nye revisorlov er sket væsentlige ændringer i opbygningen af 

området for kvalitetssikring. I revisorloven fra 2003 var dette område reguleret under ét og samme 

kapitel med titlen kvalitetssikring. Den væsentlige ændring i opdeling er, at man i den nye 

revisorlov har opdelt kvalitetssikringen, så man har den interne del omkring kvalitetsstyring i § 28 

og den eksterne del om kvalitetskontrol i § 29. I det efterfølgende vil det blive specificeret, hvilke 

ændringer den nye revisorlov indeholder i forhold til revisorloven 2003 i relation til kvalitetskontrol 
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og regulering af Revisortilsynet. Det vil sige en sammenligning af revisorloven 2003’s kapitel ni 

med den nye lovs kapitel seks og ni. 

 

6.2.1 Regulering af kvalitetsstyring og kvalitetskontrol 

Kapitel seks indeholder bestemmelserne om kvalitetsstyring og kvalitetskontrol i §§ 28 og 29. I § 

28, stk. 1 foreskrives det, at revisionsvirksomhederne har pligt til at have et kvalitetsstyringssystem, 

hvilket virksomheden skal kunne dokumentere overfor tilsynet. Denne bestemmelse er en 

præcisering i forhold til revisorloven 2003. Kravene om kvalitetsstyringssystemer, som beskrevet i 

RS 1, er nu flyttet ind i loven.  

 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om indholdet af kvalitetsstyringssystemet og 

dokumentation heraf jævnfør § 28, stk. 2. Denne bestemmelse minder om § 2, stk. 3 i loven af 

2003, hvor styrelsen kunne fastsætte regler om revisionsarbejde og afgivelse af erklæringer
58

.    

 

Revisionsvirksomheder og tilknyttede revisorer har pligt til at underkaste sig kvalitetskontrol udført 

af Revisortilsynet jævnfør § 29, stk. 1. Loven af 2003 refererede til den forhenværende § 12, der 

indeholdte definitionen på en revisionsvirksomhed, hvilket er udeladt i den nye bestemmelse.  

 

Omfanget af kvalitetskontrollen fastsættes i § 29, stk. 2, der omfatter en vurdering af 

virksomhedens kvalitetsstyringssystem samt kvalitetskontrol af virksomhedens udførsel og 

uafhængighed i forbindelse med § 1, stk. 2 opgaver. Indholdet af § 1, stk. 2 er væsentligt ændret i 

den nye lov som beskrevet nedenfor. 

 

I revisorloven af 2008 er § 1 stk. 2 og 3 nye bestemmelser, der udspringer af en opdeling af § 1, stk. 

2 fra revisorloven 2003. Den nye lovs § 1, stk. 2 indeholder nu kun erklæringer med sikkerhed. 

Andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen, er flyttet til § 1, stk. 3. Det er 

jævnfør § 29, stk. 2 kun erklæringer med sikkerhed jævnfør § 1, stk. 2, der er underlagt den 

lovpligtige kvalitetskontrol udført af Revisortilsynet. Det skal her nævnes, at § 1, stk. 3 er omfattet 

af den foreningsbaserede kvalitetskontrol udført af henholdsvis FSR og FRR. Det kan heraf 

udledes, at den lovpligtige kvalitetskontrol i denne henseende er blevet indskrænket.     
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Den nye lovs § 29, stk. 3 svarer til 2003 lovens § 14, stk. 3 og omhandler kontrolfrekvensen af 

revisionsvirksomhederne med ændringer, således at kontrolfrekvensen differentieres på henholdsvis 

højst tre og seks år, hvor man før havde en kontrolfrekvens på højst fire år for alle. I den nye lov 

gælder tre års frekvensen for revisionsvirksomheder, der reviderer § 21, stk. 3 virksomheder
59

, hvor 

resten af revisionsvirksomhederne er omfattet seks års frekvensen. 

 

Revisortilsynet og kvalitetskontrollanten adgang til at foretage fornødne undersøgelser samt 

modtage relevante oplysninger og bistand til gennemførelse af kvalitetskontrollen hjemles i § 29, 

stk. 4. Det nye i denne bestemmelse sammenlignet med § 14, stk. 4 i revisorloven 2003 er, at 

”Revisortilsynet” er blevet tilføjet i lovteksten. Konsekvensen er, at Revisortilsynet på den måde får 

bedre mulighed for at kontrollere kvalitetskontrollantens arbejde
60

.   

 

6.2.2 Regulering af Revisortilsynet 

Revisortilsynet reguleres i §§ 34-36 i den nye lov, der stadig tager udgangspunkt i EU-

kommissionens henstilling om kvalitetssikring, men er blevet ændret i henhold til kravene i det nye 

8. direktiv.  

 

Der er ikke foretaget indholdsmæssige ændringer i § 34, stk. 1 og 2 vedrørende Revisortilsynets 

sammensætning og valgperiode, som svarer til § 15, stk. 1 og 2 i loven af 2003.  

 

I § 34, stk. 3 er 1. pkt. uændret, idet Revisortilsynet stadig skal sikre, at kvalitetskontrollen 

gennemføres efter lovens regler. Ændringen i loven af 2008 er, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nu 

har ansvaret for etablering af et offentligt tilsyn på baggrund af det nye 8. direktiv. Revisortilsynet 

er stadig underlagt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og dermed også det nye offentlige tilsyn. Den 

væsentligste ændring er, at det nu er et krav fra EU, at der etableres et offentligt tilsyn. Endvidere 

har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i 2008 loven fået bemyndigelse til at lave særlige regler for 

kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer § 21, stk. 3 virksomheder. 

 

Den nye bestemmelse § 34, stk. 5, udspringer af § 15, stk. 3, 3 pkt. fra revisorloven 2003. Den 

hjemler hvordan udgifter til kvalitetskontrollen skal administreres, som skal varetages af Erhvervs- 
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og Selskabsstyrelsen
61

.  Dette anses som et tiltag, der får Revisortilsynet til at minde mere om 

PCAOB i praksis. 

 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen får nu mulighed for, at udvælge andre end praktiserende revisorer 

som kvalitetskontrollanter. Det er under forudsætning af, at de besidder den fornødne uddannelse, 

erfaring og kendskab til kvalitetskontrol. Dette er tilføjet i den nye lovs § 35, stk. 1, 4. pkt. 

 

Det er tilføjet i § 35, stk. 4, at Revisortilsynet har mulighed for at forlange oplysninger fra 

kvalitetskontrollanten, hvis det skønnes nødvendigt
62

.   

 

I § 36 er tilføjet et stk. 4 som omhandler, at Revisortilsynet, kvalitetskontrollanterne samt andre 

involverede parter nu kan videregive oplysninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, uden der er 

tale om brud på tavshedspligten jævnfør § 36, stk. 2
63

. 

 

 

Tabel 6.1 Oversigt over ændringer i revisorloven 2003 til revisorloven 2008
64

.  

Revisorlov 2003 

Revisorlov 

2008 Ændringer 

- § 28 stk. 1 Ny bestemmelse. 

§ 2 stk. 3 § 28 stk. 2 Ikke helt ens, nyt omkring kvalitetsstyring og dokumentation. 

§ 14, stk. 1 § 29, stk. 1 

Mindre forskel i § 12 omkring definition af revisionsvirksomhed, 

er ikke nævnt i den nye lov. 

§ 14, stk. 2 § 29, stk. 2 

Svarer til § 14, stk. 2, dog er der sket en ændring i § 1, stk. 2, som 

der her henvises til. (Der er blevet opdelt i to stykker). 

§ 14, stk. 3 § 29, stk. 3 

Ændret således at man i DK nu benytter forskellige frekvenser, tre 

og seks år, imod tidligere fire år. tre års frekvens benyttes på 

virksomheder, der reviderer § 21, stk. 3 virksomheder. 

§ 14, stk. 4 § 29, stk. 4 "Revisortilsynet" er nu tilføjet i lovteksten. 

§ 15, stk. 1 § 34, stk. 1 Er ikke blevet ændret (indholdsmæssigt). 

§ 15, stk. 2 § 34, stk. 2 Er ikke blevet ændret (indholdsmæssigt). 

§ 15, stk. 3 § 34, stk. 3 

Oprettelse af offentligt tilsyn via E&S, som nu bemyndiges til at 

lave særlige regler omkring kvalitetskontrol af 

revisionsvirksomheder, der reviderer § 21, stk. 3. 
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§ 15, stk. 4 § 34, stk. 4 

Er ikke blevet ændret (indholdsmæssigt), dog refereres til § 35 

forhenværende § 16. 

§ 15, stk. 3, 3. pkt. § 34, stk. 5 Svarer til § 15, stk. 3, 3. pkt. 

§ 16, stk. 1 § 35, stk. 1 

Der er tilføjet et 4. pkt. Der giver E&S mulighed for at udpege 

andre end revisorer som kvalitetskontrollanter. Dog under 

forudsætning af, at de besidder den fornødne uddannelse, erfaring 

og kendskab til kvalitetskontrollen. 

§ 16, stk. 2 § 35, stk. 2 Er ikke blevet ændret (indholdsmæssigt). 

§ 16, stk. 3 § 35, stk. 3 Væsentligste indhold fra 2003 videreføres til 2008. 

§ 16, stk. 4 § 35, stk. 4 

Indholdet videreføres fra 2003, dog tilføjet: muligheder for 

yderligere oplysninger fra kvalitetskontrollanten. 

- § 35, stk. 5, nr. 1 

Nyt stk. 5, der omhandler afslutning af kontrollen uden 

bemærkninger. 

§ 16, stk. 5, nr. 1 § 35, stk. 5, nr. 2 Er ikke blevet ændret (indholdsmæssigt). 

§ 16, stk. 5, nr. 2 § 35, stk. 5, nr. 3 Er ikke blevet ændret (indholdsmæssigt). 

§ 16, stk. 5, nr. 3 § 35, stk. 6 Er ikke blevet ændret (indholdsmæssigt). 

§ 16, stk. 6 § 35, stk. 7 Er ikke blevet ændret (indholdsmæssigt). 

§ 17, stk. 1 § 36, stk. 1 Er ikke blevet ændret (indholdsmæssigt). 

§ 17, stk. 2 § 36, stk. 2 Er ikke blevet ændret (indholdsmæssigt). 

§ 17, stk. 3 § 36, stk. 3 Er ikke blevet ændret (indholdsmæssigt). 

- § 36, stk. 4 

Stk. 4, er en ny bestemmelse der giver kvalitetskontrollanter 

mulighed for at videregive oplysninger til E&S, uden at der er tale 

om brud på tavshedspligten. Denne bestemmelse er en indført på 

baggrund af oprettelsen af et "offentligt tilsyn" jf. Kapital 9. 

 

 

§ 39 omfatter ikke direkte kvalitetskontrollen, men den hjemler, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

nu har mulighed for at få adgang til revisionsvirksomheders arbejdspapirer og anden 

dokumentation. Dette kan ske uden retskendelse. Ved udarbejdelsen af revisorloven 2008, udviste 

revisionsbranchen stor modstand imod dette tiltag. I den forbindelse sendte FSR et høringssvar til 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at afklare misvisninger i lovteksten. Endvidere mente FSR, at 

det danske lovforslag, var tolket videre end direktivets formål
65

. Yderligere anmodede FSR 

professoren Lars Bo Langsted om at udarbejde et responsum i forlængelse heraf
66

. Indholdet af 

dette responsum gav til kende, at man ønskede en forudgående retskendelse før adgang til 

dokumentationen af revisors arbejde. Denne modstand bar imidlertid ikke frugt, idet den endelige 
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lovtekst hjemler, at der ikke er krav om en forudgående retskendelse. Denne hjemmel er en markant 

skærpelse af loven og giver Erhvervs- og Selskabsstyrelsens nye beføjelser. 

  

6.3 Delkonklusion 

I revisorloven 2003 sammenlagde man lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede 

revisorer i samme lov. EU-Kommissionens henstilling med krav om obligatorisk kvalitetskontrol 

gennem et uafhængigt tilsyn blev implementeret i revisorloven af 2003. Revisorlovens kapitel ni om 

kvalitetssikring regulerede herefter lovpligtig kvalitetskontrol i revisionsbranchen igennem 

Revisortilsynet, som blev underlagt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kvalitetskontrollen skulle 

omfatte alle revisionsvirksomheder, der udfører erklæringsopgaver overfor tredjemand.  

 

På baggrund af det nye 8. direktiv med krav om etablering af et offentligt tilsyn, blev revisorloven 

af 2008 vedtaget med implementering af de nye krav. En væsentlig ændring af reguleringen i 

forhold til revisorloven af 2003 er, at kvalitetskontrollen i den nye lov kun skal omfatte 

erklæringsopgaver med sikkerhed overfor tredjemand og ikke længere øvrige erklæringsopgaver 

uden sikkerhed, som det var tilfældet i revisorloven af 2003. En anden væsentlig ændring i den nye 

revisorlov omfatter differentiering af kontrolfrekvensen. Herudover er Revisortilsynet nu underlagt 

det offentlige tilsyn under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som nu også har fået mulighed for at 

udvælge andre end praktiserende revisorer som kvalitetskontrollanter. Endvidere er det efter 2008 

loven Revisortilsynet, der står for udvælgelsen af kvalitetskontrollanterne. Herudover giver 

revisorloven 2008 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mulighed for at få adgang til 

revisionsvirksomhedernes arbejdspapirer uden forudgående retskendelse.    

 

Danmark har siden 2003 gennemført væsentlig regulering omkring kvalitetskontrol af 

revisionsbranchen på baggrund af harmonisering med EU. På få år er Danmark således gået fra 

ingen regulering omkring kvalitetskontrol af revisionsbranchen til en omfattende regulering.  
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7 Regulering af Revisortilsynet og udførelse af 

kvalitetskontrollen 

De gældende bekendtgørelser om henholdsvis ”forretningsordenen for Revisortilsynet” og 

”kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed” er udarbejdet ud fra revisorloven af 2003. Det 

forventes, at disse vil blive opdateret i henhold til revisorloven 2008 i den nærmeste fremtid. 

Nedenstående gennemgang vil desuagtet tage udgangspunkt i de gældende bekendtgørelser om 

”forretningsorden for Revisortilsynet” og ”kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed”. Det 

skal i den forbindelse nævnes, at der nedenfor vil forekomme henvisninger til revisorloven af 2003. 

Det er nødvendigt at gennemgå disse bekendtgørelser, da de danner grundlaget for Revisortilsynets 

arbejde. Revisortilsynets redegørelser vil blive analyseret senere i afhandlingen.   

 

7.1 Bekendtgørelse om forretningsorden for Revisortilsynet 

Bekendtgørelsen indeholder de formelle regler for Revisortilsynets medlemmer, suppleanter og 

sekretariat. 

  

Revisortilsynets vigtigste opgave er at varetage kvalitetskontrol, som det fremgår af kapitel 9 

”kvalitetssikring i revisorloven 2003”. Det er formanden, der har det endelige ansvar for 

tilrettelæggelse af og ledelse af tilsynet.  

 

Bekendtgørelsen omfatter regler vedrørende møder i tilsynet og regler for stemmeafgivelse. 

Tilsynet afholder møder på fastlagte mødedage, eller når enten formanden, medlemmer eller 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen finder anledning hertil i forbindelse med behandling af relevante 

sager. Møder skal normalt afholdes med syv dages varsel, medmindre formanden bestemmer andet. 

Ved indkaldelse til møde skal der foreligge en dagsorden med sager til behandling. Er sager ikke 

påført dagsordenen, kan de kun behandles ved samtykke fra minimum fem medlemmer eller 

formandens samtykke alene. Hvis et medlem er forhindret i at deltage, skal vedkommende meddele 

dette samt indkalde sin suppleant til mødet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ansatte kan deltage i 

møderne med formandens samtykke. Yderligere kan andre relevante personer deltage i møderne 

efter formandens vurdering, og møderne i tilsynet er ikke offentlige.  
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Tilsynet har faste stemmeregler, hvor tilsynet først er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af 

medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal iblandt de fremmødte 

medlemmer, og hvis der forekommer stemmelighed vejer formandens stemme tungest. Det er 

endvidere et krav ved behandling af generelle sager, at der er lige mange repræsentanter for 

revisorerne og regnskabsbrugerne tilstede udover formanden. Der skal altid foruden formanden 

være mindst én repræsentant for de statsautoriserede revisorer til stede ved behandling af sager 

vedrørende statsautoriserede revisorer, og tilsvarende gælder repræsentanter for de registrerede 

revisorer ved behandling af sager vedrørende disse. I relation til møderne er det formandens opgave 

at føre en protokol over beslutninger med mere. Tilsynets sekretariat udarbejder referat af møderne, 

som efterfølgende kommenteres og underskrives af formanden og medlemmerne.  

 

Hvad angår Revisortilsynets habilitet er tilsynets medlemmer underlagt samme regler som 

revisorerne jævnfør revisorloven af 2003. Det enkelte medlem skal give tilsynet besked om 

situationer, der kunne vække tvivl om medlemmets uafhængighed. Medlemmet er forpligtet til også 

at informere formanden om situationer af denne art. Revisortilsynet afgør herefter, uden 

medlemmets deltagelse, om vedkommende er inhabil i den givne situation. Desuden kan 

medlemmet altid selv erklære sig inhabil i en given situation. I situationer hvor der foreligger 

inhabilitet, kan suppleanten indkaldes til deltagelse i sagen. 

 

Alle, der deltager i tilsynets møder er, af hensyn til de undersøgte revisionsvirksomheder og disses 

klienter, underlagt tavshedspligt jævnfør revisorloven 2003, som henviser til straffeloven. 

Endvidere kan formanden træffe yderligere bestemmelser om tavshedspligt indenfor Revisortilsynet 

i forbindelse med diskretion i den enkelte sag. 

 

Afslutningsvist skal nævnes, at tilsynet afgiver en årlig redegørelse i overensstemmelse med EU 

kravene, som indeholder resultaterne af den udførte kvalitetskontrol. Denne er offentligt tilgængelig 

på Revisortilsynets hjemmeside
67

. 
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 Revisortilsynets forretningsorden ved bekendtgørelse nr. 1117 af 12. december 2003. 
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7.2 Bekendtgørelsen om kvalitetskontrol og Revisortilsynets 

virksomhed 

Bekendtgørelsen regulerer, hvordan Revisortilsynet tilrettelægger og udfører de opgaver, tilsynet er 

pålagt jævnfør revisorloven 2003. Bekendtgørelsen indeholder nogle af de overordnede elementer, 

der allerede er kendt fra revisorloven 2003. Herudover indeholder bekendtgørelsen yderligere regler 

og retningsliner, der mere specifikt bestemmer de overordnede rammer for kvalitetskontrollantens 

udførsel af den lovpligtige kvalitetskontrol. 

Bekendtgørelsens anvendelsesområde er reguleret ud fra bestemmelserne i kapitel ni 

”kvalitetssikring” i revisorloven 2003.  

Som tidligere nævnt er kontrolfrekvensen i Danmark fastsat til fire år. Bekendtgørelsen bekræfter 

dette ved at fastslå, at Revisortilsynet skal tilrettelægge kvalitetskontrollen således, at alle 

revisionsvirksomheder kvalitetskontrolleres indenfor et fireårigt interval. Når Revisortilsynet har 

udvalgt en revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, skal denne underrettes senest den 1. marts i 

kontrolåret. Den pågældende virksomhed har herefter en måned til at meddele Revisortilsynet, 

hvilken af Revisortilsynets godkendte kvalitetskontrollanter, virksomheden ønsker at indstille. 

Revisionsvirksomhedens valg af kvalitetskontrollant skal, af uafhængighedsmæssige årsager, 

godkendes af kvalitetskontrollanten og Revisortilsynet. Når kvalitetskontrollanten er blevet 

godkendt, indgås en skriftlig aftale parterne imellem.  

Når den skriftlige aftale er indgået, kan kvalitetskontrollanten påbegynde sin planlægning af 

kontrollen. Kontrollanten skal indhente det nødvendige materiale fra den kontrollerede virksomhed 

samt gennemgå dette forud for det fysiske kontrolbesøg. Ved selve kontrolbesøget skal 

kontrollanten blandt andet kontrollere, om den pågældende revisionsvirksomhed besidder et 

fornødent kvalitetsstyringssystem, og om systemet stemmer overens med virksomhedens størrelse 

og behov. Kontrollanten skal ligeledes sikre, at revisionsvirksomheden fører en liste over ejere af 

virksomheden. Revisionsvirksomhedens styring og regler omkring uafhængighed, som er beskrevet 

i revisorlovens kapitel seks, skal også kontrolleres og dokumenteres. Endeligt skal kontrollanten 

kontrollere, om revisionsvirksomheden udfører § 1, stk. 2 opgaver i overensstemmelse med god 

revisorskik og herunder de gældende revisionsstandarder. 

Bekendtgørelsen hjemler, at kvalitetskontrollanten skal undersøge, om den kontrollerede 

revisionsvirksomhed ejer andre virksomheder. I så fald skal kvalitetskontrollanten kontrollere, om 
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disse virksomheder har betydning for revisionsvirksomhedens uafhængigt i forhold til de § 1, stk. 2 

opgaver, revisionsvirksomheden udfører. Holdingselskaber kontrolleres sideløbende. 

Efter afslutning af kontrollen skal kvalitetskontrollanten senest d. 15. november i kontrolåret, 

udarbejde og indsende en erklæring om den udførte kontrol. Erklæringen skal beskrive kontrollens 

genstand, art og omfang, samt de resultater, og konstaterede fejl kontrollanten måtte have fundet, 

jævnfør revisorlovens § 16, stk. 3.  

Hvis kvalitetskontrollanten i sin erklæring tager forbehold eller giver om supplerende oplysninger, 

er det op til Revisortilsynet, hvilken konsekvens dette skal have for den pågældende 

revisionsvirksomhed. Revisortilsynet har fem mulige tiltag, de kan benytte i sådanne sager: 

- Tilsynet har mulighed for at kræve yderligere oplysninger fra revisionsvirksomheden. 

- Tilsynet kan give en påtale.  

- Tilsynet kan give en påtale med krav om et nyt kontrolbesøg.  

- Tilsynet kan indbringe sagen for Disciplinærnævnet.  

- Tilsynet kan sende sagen til andre myndigheder. 

Revisortilsynet fører lister over alle de revisorer, der er godkendte som kvalitetskontrollanter. 

Tilsynet registrerer samtidig, om den pågældende revisor igennem sin revisionsvirksomhed 

reviderer selskaber jævnfør revisorlovens § 10, stk. 2, 3.-5. pkt.
68

. Dette er en nødvendighed for, at 

Revisortilsynet kan iværksætte kontrol af disse typer virksomheder ved brug af en kontrollant med 

de til opgaven fornødne kompetencer. Hertil kan oplyses, at Revisortilsynet på deres hjemmeside, 

har registreret kvalitetskontrollanter fra 20 revisionsvirksomheder, der er godkendt til at udføre § 

10, stk. 2, 3-5 pkt. kvalitetskontrol. 

Revisortilsynet har i bekendtgørelsen opstillet en række krav, der skal opfyldes for at blive 

godkendt som kontrollant for Revisortilsynet. Eksempler på disse krav er, at revisor skal være 

registeret i ”Revireg” og have gennemgået de nødvendige kurser. Revisor må tre år forud for 

godkendelse til kontrollant ikke have været indblandet i sager eller ikendt bøder, der kan have 

betydning for kontrollantens arbejde. Listen over godkendte kvalitetskontrollanter kan findes på 

Revisortilsynets hjemmeside.
69

  

                                                 
68

 Revisorlovens § 10, stk. 2, 3.-5. pkt. omfatter børsnoterede, statslige aktieselskaber, virksomheder underlagt 

finanstilsynet. m.v., altså virksomheder af offentlig interesse. 
69

 www.revisortilsynet.dk 
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I bekendtgørelsen er fastsat retningslinier for indholdet af det kursus, der er påkrævet for at blive 

godkendt som kvalitetskontrollant. Kontrollanterne skal modtage et elektronisk bevis for deres 

deltagelse i Revisortilsynets kursus.  Revisortilsynet kan kræve, at kontrollanterne deltager i et 

årligt møde, hvorpå tilsynets erfaringer med mere kan drøftes og deles. Udebliver man fra disse 

møder, kan det medføre, at Revisortilsynet fratager kontrollanten retten til at foretage kontrol.  

Revisortilsynet skal tilse, at kvalitetskontrollanterne udfører kvalitetskontrollen i overensstemmelse 

med de til enhver tid gældende love og regler. Tilsynet kan på forlangende kræve, at 

kvalitetskontrollantens arbejdspapirer udleveres. Hvis kontrollanten ikke overholder de i 

bekendtgørelsens angivne tidsfrister eller tilsidesætter sine pligter, kan Revisortilsynet fratage 

kontrollanten sin godkendelse eller foretage andre tiltag overfor kontrollanten.  

Hvis en kontrollant groft eller gentagende gange overtræder visse bestemmelser i bekendtgørelsen, 

kan vedkommende tildeles bøder, hvorefter kontrollanten slettes fra listen over godkendte 

kontrollanter
70

.   

 

7.3 Retningslinier for gennemførelse af kvalitetskontrol  

Retningslinierne, der vil blive gennemgået i det efterfølgende, er seneste udgave fra juni 2008 og 

vedrører kontrolåret 2008. Den nye revisorlov 2008 er derfor ikke implementeret i disse 

retningslinier. Det forventes imidlertid, at der vil udkomme nye retningslinier, som vil indeholde 

ændringerne fra den nye revisorlov af 2008. Disse retningslinier vil have virkning for kontrolåret 

2009 med ikrafttræden 1. januar 2009.      

 

7.3.1 Retningslinierne generelt 

Efter ”bekendtgørelsen om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed” kan Revisortilsynet 

udstede retningslinier for kvalitetskontrollens udførelse. Udover de ovennævnte love og 

bekendtgørelser bygger retningslinierne på tre andre forskrifter af betydning for kvalitetskontrollen. 

To af disse forskrifter er revisionsstandarderne RS 1 og RS 220. Disse standarder omhandler 

henholdsvis ”Kvalitetsstyring i firmaer som udfører revision og review af historiske finansielle 

oplysninger, andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver” og 

                                                 
70

 Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed nr. 337 af 10. maj 2004. 
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”Kvalitetsstyring i forbindelse med revision af historiske finansielle oplysninger”. Den tredje 

forskrift bygger på EU-kommissionens henstilling om kvalitetssikring
71

.  

 

Kvalitetskontrollantens udførelse af kvalitetskontrollen er en erklæringsopgave efter revisorloven § 

1, stk. 2., hvorfor der også gælder krav om god revisorskik for kvalitetskontrollanten. 

Retningslinierne er Revisortilsynets instruks til brug for kvalitetskontrollantens arbejde og 

indeholder blandt andet checklister og erklæringer til brug for kvalitetskontrollen. 

Kvalitetskontrollanten skal i sin erklæring bekræfte, at kontrollen er gennemført i overensstemmelse 

med retningslinierne. 

 

Hvert år skal Revisortilsynets udvælge mindst en fjerdedel af revisionsvirksomhederne, der er 

registreret i ”Revireg”. Revisortilsynet vil fra 2008 bestræbe sig på at gøre udvælgelsen mere 

uforudsigelig, så virksomhederne ikke kan spekulere i, hvornår de udvælges. De udvalgte 

virksomheder skal selv indstille en af Revisortilsynets godkendte kvalitetskontrollanter. Såfremt en 

virksomhed, der er blevet udvalgt til kvalitetskontrol, ikke indstiller en kontrollant, meldes dette til 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvorefter virksomheden afmeldes i ”revireg”. Endvidere kan 

Revisortilsynet selv deltage i kontrolbesøg, hvis situationen taler herfor. Desuden er 

kvalitetskontrollen underlagt tidsfrister, der skal sikre, at alle erklæringer indsendes rettidigt.   

 

Revisortilsynet er underlagt forvaltningsloven og offentlighedsloven, hvilket betyder, at der er 

mulighed for at opnå aktindsigt. Der foreligger dog en undtagelse, hvis informationerne indeholder 

forretningsmæssige eller personlige oplysninger.  

 

Til retningslinierne hører en række bilag, som indeholder checklister samt erklæringsforslag til brug 

for kvalitetskontrollantens arbejdspapirer og dokumentation af udførslen. Hvis 

kvalitetskontrollanten anser det for nødvendigt, skal vedkommende tilpasse de pågældende 

checklister til den enkelte kontrol. Der gælder samme krav til dokumentation for en 

kvalitetskontrolopgave som ved andre opgaver i henhold til revisorloven
72

. 
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 Kommissionens henstilling nr. 2001/256/EF (EF-tidende L091, 31.3.2001) om kvalitetssikring fra 15. november 

2000. 
72

 Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom, side 3-8. 
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7.3.2 Kvalitetskontrollantens aftale med revisionsvirksomheden  

Når revisionsvirksomheden har udvalgt sin kontrollant, skal den jævnfør bekendtgørelsens § 3, stk. 

2, indgå en aftale med kvalitetskontrollanten. Aftalen indsendes til Revisortilsynet, som tager 

stilling til, om denne kan godkendes. Aftalens indhold findes i retningsliniernes bilag 1. Desuden 

foregår betalingen direkte fra revisionsvirksomheden til kvalitetskontrollanten. 

 

I forbindelse med indgåelse af aftalen skal kvalitetskontrollanten vurdere, om der foreligger 

uafhængighed efter revisorloven § 11.  Uafhængigheden omfatter yderligere, at parterne ikke må 

indgå i fagligt samarbejde. Eksempelvis hvis kvalitetskontrollantens arbejdsplads har et samarbejde 

omkring den kontrollerede virksomheds kvalitetsstyringssystemer etc. Det er naturligvis heller ikke 

tilladt at have kontrol af sin egen revisionsvirksomhed eller krydskontrol
73

, hvor der ikke vil være 

tale om uafhængighed.  

 

Kvalitetskontrollanten skal have de rette kompetencer i forhold til den revisionsvirksomhed, der 

skal kontrolleres. Det er her et krav, at statsautoriserede revisorer er kontrollanter for 

statsautoriserede revisionsvirksomheder og tilsvarende gælder ligeledes de registrerede.   

 

Revisionsvirksomheder der reviderer efter revisorlovens § 10, stk. 2, 3-5 pkt.
74

, skal benytte sig af 

en kontrollant, der arbejder i en revisionsvirksomhed, der reviderer efter revisorlovens § 10, stk. 2, 

3-5 pkt. Dette krav stilles for at sikre, at kvalitetskontrollanten har den fornødne indsigt og 

kompetence på området
75

. 

 

7.3.3 Revisortilsynets opgaver i forbindelse med kvalitetskontrollen 

Hvis kvalitetskontrollanten vurderer, at det er umuligt eller urimeligt at udføre kontrollen, skal 

kontrollanten henvende sig til Revisortilsynet. Tilsynet vil herefter tage stilling til, hvilke 

efterfølgende konsekvenser det vil få. 

 

Ifølge retningslinierne skal Revisortilsynet efter kvalitetskontrollen, jævnfør bekendtgørelsen, tage 

stilling til kvalitetskontrollantens arbejde, afgivne erklæringer samt sanktionsmuligheder. 

 

                                                 
73

 Krydskontrol er situationen hvor kvalitetskontrollant fra revisionsvirksomhed A kontrollerer revisionsvirksomhed B 

og en kvalitetskontrollant fra revisionsvirksomhed B kontrollerer revisionsvirksomhed A. 
74

 Virksomheder af offentlig interesse. 
75

 Se retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom, side 9-10. 
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Revisortilsynet skal ifølge retningslinierne udarbejde og offentliggøre en årlig redegørelse 

indeholdende resultaterne af kvalitetskontrollen
76

. 

 

7.3.4 Kontrollens omfang  

Retningslinierne beskriver omfanget af kvalitetskontrollen, hvilket er et krav jævnfør § 15, stk. 4, 

nr. 4 i revisorloven 2003. Ved udførelse af kontrollen skal kontrollanten altid tage stilling til 

følgende elementer: 

 

- om virksomheden overholder reglerne om ejer og ledelsesforhold, samt om andel af største 

kunder opfylder revisorlovens bestemmelser herom. 

- om virksomheden har etableret de fornødne politikker og procedurer for kvalitetssikring.  

- om disse politikker og procedurer efterleves, således at der er en sammenhæng mellem 

kvalitetskontrolsystemet og den måde opgaverne varetages og løses på i virksomheden. 

- om udvalgte erklæringsopgaver har den fornødne planlægning og dokumentation, samt er i 

overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og lovgivnings krav.  

 

Kontrollanten skal udarbejde en erklæring, som indsendes til Revisortilsynet. I erklæringen skal 

kontrollanten bekræfte, at kontrollen har omfattet følgende elementer: 

 

- Procedurer for overholdelse af ejerbestemmelserne i revisorlovens § 12 

- Overordnet beskrivelse af virksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem 

- Procedurer for accept og fortsættelse af kundeforhold 

- Procedurer for uafhængighed 

- Procedurer for instruktion, tilsyn og gennemgang 

- Procedurer for planlægning, udførelse og dokumentation 

- Det generelle kvalitetsstyringssystem og de udarbejdede procedurers tilstrækkelighed og 

hensigtsmæssighed efter virksomhedens forhold 

- Gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver med henblik på vurdering af, om 

revisionsvirksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem og etablerede politikker og 

procedurer efterleves, og om der er den fornødne planlægning og dokumentation 

- Gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver med henblik på vurdering af, om revisors 

erklæring er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og lovgivningens krav 
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 Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom, side 7-8. 
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- Procedurer for efterfølgende intern kvalitetskontrol 

- Sammenholdelse af resultatet af vurderingen af konkrete erklæringsopgaver med resultatet 

af virksomhedens egen vurdering af konkrete erklæringsopgaver således, som den er udtrykt 

i forbindelse med virksomhedens seneste efterfølgende interne kvalitetskontrol
77

. 

 

7.3.5 Kvalitetskontrol af holdingselskaber 

I relation til bekendtgørelse om holdingselskaber foreskriver retningslinierne, at 

kvalitetskontrollanten skal undersøge, om revisionsvirksomheden dels har holdingselskaber og i så 

fald, om disse burde være registreret i Revireg. Eksempelvis er der et krav om registrering i 

Revireg, hvis holdingselskabet ejer aktier eller anparter i revisionsvirksomheden. Såfremt 

kontrollanten konstaterer at et holdingselskab, der burde være registreret i Revireg, ikke er 

registreret, skal kvalitetskontrollanten afgive supplerende oplysninger herom. I de fleste tilfælde er 

holdingselskabet ikke aktivt og afgiver derfor ikke erklæringsopgaver efter § 1, stk. 2. For denne 

type holdingselskaber skal der udfærdiges en særskilt erklæring
78

.  

 

7.3.6 Kvalitetsstyring 

Retningslinierne omkring kvalitetsstyring bygger på RS 1 og RS 220. Kvalitetskontrollen skal tilse, 

at revisionsvirksomhederne overholder disse standarder. RS 1 indeholder standarder og 

vejledninger for revisionsvirksomhedernes politikker og procedurer samt placering af ansvar blandt 

ledelsen. RS 220 indeholder standarder for revisionsvirksomhedens historiske finansielle 

oplysninger med fokus på den enkelte opgave. 

 

Revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystem skal kunne dokumenteres og indeholde 

politikker og procedurer omkring følgende: Ledelsesansvar for virksomhedens kvalitet, etiske krav, 

klientaccept, menneskelige ressourcer, udførelse af opgaven og overvågning. Disse krav 

kontrolleres igennem retningsliniernes bilag 2
79

.  
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 Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom, side 6. 
78

 Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom, side 11. 
79

 Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom, side 11-12. 
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7.3.7 Kontrol af kvalitetsstyringssystem 

Inden udførelse af kvalitetskontrollen skal kvalitetskontrollanten som anført foretage en 

planlægning. Der afholdes ofte et planlægningsmøde/interview mellem kvalitetskontrollanten og 

den for kvalitetskontrollen ansvarlige i revisionsvirksomheden. 

 

Ved udførelse af kvalitetskontrollen skal kvalitetskontrollanten undersøge, om revisorlovens § 12 

om ejerbestemmelserne er overholdt, heriblandt om ejerskab på maksimalt fem % for ejere, der ikke 

er revisorer. Det skal ligeledes kontrolleres, om revisorlovens § 13 om vederlag på maksimalt 20 % 

på den enkelte klient er overholdt. Er tilfældet, at disse bestemmelser ikke er overholdt, vil det 

medføre supplerende oplysninger i kvalitetskontrollantens erklæring. I tilfælde hvor den 

kontrollerede revisionsvirksomhed oplyser, at de ikke afgiver § 1, stk. 2 erklæringer, skal 

kvalitetskontrollanten gennemgå klientlister samt enkeltopgaver for at efterse, at der ikke foretages 

disse typer opgaver. Kvalitetskontrollanten skal i tilknytning hertil indhente en erklæring, der 

bekræfter dette fra ledelsen. 

 

Et andet område, kvalitetskontrollanten skal tage stilling til, er, om revisionsvirksomheden ved 

klientaccept har procedurer, der undersøger om den pågældende klient er involveret i hvidvaskning 

af penge eller andre kriminelle aktiviteter.  Endvidere skal det kontrolleres, at 

revisionsvirksomheden har uarbejdet fyldestgørende politikker indenfor nedenstående oplistede 

områder. Områderne kontrolleres ud fra checkliste 2, bilag 3: 

 

- Uafhængighed herunder skriftlig dokumentation 

- Tavshedspligt 

- Opbevaring af fortroligt materiale og dokumentation 

- Kundeaccept, opgaveaccept og fortsættelse af kundeforhold 

- Uafhængig kvalitetssikringsgennemgang inden erklæringsafgivelse i opgaver med særlig 

risiko 

- Faglig konsultation 

- Koncept for revisionsopgaver og for andre erklæringsopgaver 

- Krav om kendskab til det generelle kvalitetsstyringssystem 

- Løbende opdatering af det generelle kvalitetsstyringssystem 

- En plan for faglig udvikling, herunder uddannelse og efteruddannelse 

- Efterfølgende kontrol 
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Kvalitetskontrollanten skal fremdeles kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet, som 

revisionsvirksomheden har indført, også efterleves af medarbejderne.  

Retningslinierne foreskriver yderligere, at revisionsvirksomhederne skal have procedurer for en 

årlig egenkontrol, som betegnes efterfølgende kontrol. Den efterfølgende kontrol skal årligt vurdere 

revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem og kontrol på enkeltsagsniveau mindst hvert tredje 

år.  

 

Kvalitetskontrollanten skal gennemgå resultaterne af revisionsvirksomhedens egen efterfølgende 

kontrol. Eventuelle bemærkninger skal inddrages i kontrollantens planlægning og kontrol af 

enkeltopgaver. Den efterfølgende kontrol bliver gennemgået igennem checkliste 3, bilag 4 i 

retningslinierne. 

 

Kontrollen af kvalitetsstyringssystemet resulterer i en konklusion omfattende tilstrækkeligheden i 

henhold til RS 1 og RS 220. Endvidere danner kontrollen basis for anbefalinger og 

forbedringsforslag til revisionsvirksomheden samt grundlag for kvalitetskontrollantens afgivelse af 

erklæring om kvalitetskontrollen. Denne erklæring skal følge eksemplerne i retningsliniernes bilag 

6-13. Såfremt der skal gives forbehold eller supplerende oplysninger, skal eksemplerne i 

retningsliniernes bilag 7-11 følges
80

.  

 

7.3.8 Kontrol af enkeltopgaver 

Kvalitetskontrollen skal omfatte kontrol af revisionsvirksomhedens udførsel af § 1, stk. 2 opgaver. 

Det foregår ved, at kvalitetskontrollanten stikprøvevis udvælger enkeltopgaver og kontrollerer disse 

opgavers dokumentation. Kontrollen omfatter både ordinære revisionsopgaver
81

, der udføres efter 

checkliste 4a, review opgaver
82

 efter checkliste 4b og assistance opgaver
83

 efter checkliste 4c. 

 

Kvalitetskontrollen på enkeltopgaver omfatter to hovedområder: 

 

- Hvordan kvalitetsstyringssystemet anvendes på det enkelte kontrolpunkt.  
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 Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom, side 13-16. 
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 Ordinære opgaver, typisk RS 700, revisionspåtegninger på regnskaber. 
82

 Review opgaver, typisk RS 2400, Review af regnskaber og RS 2410, Review af et perioderegnskab udført af 

selskabets uafhængige revisor. 
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 Assistance opgaver, typisk RS 4410, Assistance ved regnskabsopstilling. 
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- En vurdering af hvordan den enkelte sag er løst, herunder sammenhæng mellem 

arbejdspapirerne og den afgivne erklæring, samt om der er foretaget en tilfredsstillende 

planlægning, og om arbejdspapirerne er tilstrækkelige til at understøtte den afgivne 

erklæring. 

 

Retningslinierne fastsætter minimumskriterier for udvælgelse af enkeltsager til kontrol. Der er to 

kriterier, som er afgørende for udvælgelsen. Første kriterium er antallet af kontorsteder, andet 

kriterium er antallet af revisorer. Udover de to ovennævnte kriterier, foretages der også konkrete 

vurderinger, som bestemmer, om der skal tages stikprøver udover minimumsantallet. I tabel 7.1 ses 

en oversigt over stikprøveudvælgelsen. Disse vurderinger ud fra revisionsvirksomhedens politikker 

og procedurer omkring kvalitetsstyring. Endvidere vurderes det, om revisionsvirksomheden har en 

effektiv efterfølgende kvalitetskontrol, samt en tilstrækkelig grad af uafhængighed. Hvis 

revisionsvirksomheden reviderer virksomheder af særlig offentlig interesse jævnfør revisorloven § 

10, stk. 2, 3-5 pkt., skal et passende antal af disse sager udvælges til kontrol. 

 

Tabel 7.1. Udvælgelse af stikprøvestørrelse
84

. 

Antal revisorer i 

virksomheden 

Antal revisorer der 

skal kontrolleres 

Minimum antal 

sager til kontrol 
Kommentar 

1 Alle 4 - 

2-3 Alle 6 Ligeligt fordelt 

4-10 Alle 6 Min. en sag per revisor 

Ca. 30 Min. 15 15 Min. en sag per revisor 

Væsentlig over 30 Min. 25 25 Min. en sag per revisor 

 

Kvalitetskontrollanten skal afslutningsvist lave en samlet vurdering af revisionsvirksomhedens 

kvalitetsniveau, ud fra retningslinierne og den udførte kontrol af enkeltsagerne
85

.  

 

7.3.9 Erklæring om den udførte kvalitetskontrol 

Efter kvalitetskontrollen er foretaget, skal denne udmunde i en erklæring fra kvalitetskontrollanten 

til revisionsvirksomheden og Revisortilsynet. Erklæringen skal omfatte en konklusion om 

revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem og gennemgang af erklæringsopgaver.  
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 Tabel 7.1 Egen tilvirkning med inspiration fra retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering 

herom, side 19. 
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 Retningslinjer for gennemførelse af kvalitets kontrol og rapportering herom, side 17-21. 
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Erklæringen kan resultere i forskellige udfald. En blank erklæring, hvilket indikerer, at der ikke er 

taget forbehold eller supplerende oplysninger. Endvidere kan erklæringen indeholde henholdsvis 

supplerende oplysninger og/eller forbehold. For holdingselskaber og revisionsvirksomheder uden 

erklæringsafgivelser skal der udfærdiges en særlig erklæring
86

. 

 

7.3.10 Kvalitetskontrollantens rapportering 

Erklæringen skal af kvalitetskontrollanten udfærdiges umiddelbart efter endt kontrol, hvorefter den 

rapporteres i udkast til den kontrollerede revisionsvirksomhed. Udkastet giver den kontrollerede 

virksomhed mulighed for at kommentere de forhold erklæringen måtte indeholde. Den 

kontrollerede har herved mulighed for at komme med indsigelser, hvis denne er uenig. Herefter 

udfærdiges den endelige erklæring, der sendes til den kontrollerede virksomhed og 

Revisortilsynet
87

.   

 

7.3.11 Revisortilsynets opfølgning på kvalitetskontrollantens erklæringer 

Revisortilsynet vurderer løbende kvalitetskontrollanternes indsendte erklæringer og tager stilling til, 

om den enkelte erklæring danner grundlag for sanktionering. Der kan opstå situationer, hvor 

Revisortilsynet har behov for at indhente yderligere oplysninger for at kunne afklare, om der skal 

foretages sanktionering.  

 

Vurderingen af sagerne kan ende med to udfald: 

 

- Ingen eller få bemærkninger til den gennemførte kvalitetskontrol, hvilket resulterer i, at 

Revisortilsynet meddeler den kontrollerede revisionsvirksomhed at kontrollen er afsluttet. 

- Revisortilsynet afgør, at der skal sanktioneres, hvilket meddeles til den kontrollerede 

revisionsvirksomhed gennem et høringsbrev, som indeholder en høringsfrist. Efter denne 

frist træffer Revisortilsynet en afgørelse i sagen. 
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 Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom, side 21-23. 
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 Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom, side 24. 
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7.3.12 Revisortilsynets sanktionsmuligheder 

Revisortilsynet har flere sanktionsmuligheder overfor revisionsvirksomheder, der ikke efterlever 

lovgivningen. Indledningsvis kan sagen overdrages til Disciplinærnævnet, der med sikkerhed giver 

en påtale og ønsker fornyet kvalitetskontrol. Derudover kan Revisortilsynet direkte selv sanktionere 

revisionsvirksomheden med påtale og fornyet kvalitetskontrol. Til sidst kan Revisortilsynet give en 

påtale med tilhørende anmodning om, at det påtalte umiddelbart vil blive bragt i orden.   

 

Der skal være tale om alvorlige mangler eller fejl, før en sag bliver indgivet for Disciplinærnævnet. 

Eksempler på dette kan være manglende implementering af et kvalitetsstyringssystem, manglende 

overholdelse af lovgivning og standarder, manglende uafhængighed, utilstrækkelig planlægning, 

utilstrækkeligt dokumentation og/eller utilstrækkelig egenkontrol.  

 

7.4 Delkonklusion 

Revisortilsynet reguleres efter ”bekendtgørelse om forretningsorden for Revisortilsynet”, som er 

udarbejdet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på baggrund af revisorloven 2003. Forretningsordenen 

indeholder regler om, hvordan Revisortilsynet skal være opbygget, hvilke opgaver det skal 

varetage, Revisortilsynets beslutningskompetence og krav til medlemmernes habilitet. Yderligere er 

det reguleret, at medlemmerne er underlagt tavshedspligt, og endelig skal tilsynet udarbejde en årlig 

redegørelse.  Ydermere er Revisortilsynet reguleret efter ”bekendtgørelsen om kvalitetskontrol og 

Revisortilsynets virksomhed”. Denne bekendtgørelse er ligeledes udarbejdet af Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen på baggrund af revisorloven 2003. Den indeholder regler, der specificerer lovens 

krav omkring de overordnede rammer for kvalitetskontrollens tilrettelæggelse og udførsel.  

 

Kvalitetskontrollen udføres efter ”retningslinier for gennemførelse af kvalitetskontrol”, der er 

udarbejdet af Revisortilsynet og godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Retningslinierne er 

Revisortilsynet instruks til kvalitetskontrollanten om udførslen af kvalitetskontrollen og skal sikre, 

at alle sager bliver kontrolleret ens. Retningslinierne er udarbejdet på baggrund af 

Revisionsstandard 1 og revisionsstandard 220. I udførslen foregår en kontrol af 

revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem og en kontrol af udvalgte enkeltsager. Udførslen 

udmunder i, at kvalitetskontrollanten udfærdiger en erklæring til Revisortilsynet, der træffer 

afgørelse om godkendelse eller sanktion. 
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8 Revisortilsynets redegørelser 

Revisortilsynets har frem til i dag offentliggjort fire empiriske redegørelser, den første for 

2003/2004 og den seneste for 2007. Ved hjælp af redegørelserne vil det blive analyseret, om 

revisionsbranchen har levet op til den udførte kvalitetskontrol. De fire redegørelser vil 

indledningsvist blive gennemgået særskilt, hvilket vil danne grundlag for en efterfølgende 

sammenfatning af redegørelserne. Afslutningsvist vil afhandlingen forsøge at danne et billede af, 

hvordan revisionsbranchen i fremtiden vil leve op til Revisortilsynets kvalitetskontrol, og hvordan 

dette forventes at komme til udtryk i fremtidige redegørelser 

 

8.1 Redegørelse 2003/2004 

Den første redegørelse omfattede årene 2003 og 2004. Årsagen hertil var, at man efter revisorloven 

2003 først skulle have udarbejdet lovgrundlaget for Revisortilsynet og dets virke, førend man kunne 

påbegynde kvalitetskontrollen. 

 

Tabel 8.1 Antallet af udvalgte sager og afgivne erklæringer
88

 

Antal revisionsvirksomheder udtaget til kvalitetskontrol i 2004 435 

Heraf slettet i Revireg af revisionsvirksomheden selv 50 

Heraf oversendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som følge af manglende kvalitetskontrol 27 

Modtagne erklæringer 358 

Heraf vedr. holdingselskaber 17 

Behandlede erklæringer vedr. egentlige revisionsvirksomheder 341 

Heraf endnu ikke afsluttede 28 

Afsluttede sager 313 

 

Udmeldelserne af Revireg vurderes at være et udtryk for, at den pågældende revisionsvirksomhed 

ikke har kunnet imødekomme kravene til kvalitetsstyring, hvorfor udmeldelsen har været et 

ultimatum i stedet for en eventuel senere sanktionering fra Revisortilsynet. Udmeldelsen har 

afgørende betydning for revisionsvirksomheden, idet den herved mister retten til at udføre § 1, stk. 

2 opgaver. For revisionsvirksomhedernes revisorer kan det tillige medføre, at disse mister deres 

beskikkelse. Selvom virksomhederne selv afmelder sig fra Revireg eller ikke indgår kontrakten, har 

Revisortilsynet i enkelte tilfælde valgt at give disse revisionsvirksomheder en påtale eller sendt dem 

til Disciplinærnævnet. Det fremgår altså af redegørelsen, at man ikke ”bare” kan udmelde sig eller 
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 Tabel 8.1 fra Revisortilsynets Redegørelse 2003-04, side 8. 
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forholde sig passivt og dermed tro, at man slipper for sanktionering. Første års lovpligtige 

kvalitetskontrol resulterede i 313 afsluttede sager.  

 

Tabel 8.2 Resultat af afsluttede sager
89

. 

Modtagne 

erklæringer vedr. 

afsluttede sager Godkendte 

Sanktioner 

Påtale 

uden ny 

kontrol 

Påtale 

med ny 

kontrol 

Påtale med indbringelse 

for Disciplinærnævn og 

ny kontrol 

313 216 10 64 23 

100 % 69 % 3 % 20 % 8 % 

 

Sager, der indbringes for Disciplinærnævnet, kan omfatte revisionsvirksomheden, revisor eller 

begge to. Redegørelsen nævner, at der i nogle af de sanktionerede sager er revisionsvirksomheder, 

der helt har manglet et kvalitetsstyringssystem, samt at der i mange tilfælde ikke har været etableret 

et system, før det var kendt, at man blev udvalgt til kontrol. I andre tilfælde har sanktioneringen 

været begrundet i manglende sammenhæng imellem revisions arbejdspapirer og den afgivne 

erklæring i den pågældende sag.  

 

Sammenfattende nævner Revisortilsynet i deres redegørelse, at det i mange år har været ”god 

revisorskik” at benytte et kvalitetsstyringssystem i revisionsvirksomhederne, hvilket også har været 

et krav i revisionsvejledninger og revisionsstandarder siden 1994. Det vurderes, at Revisortilsynet 

med denne ytring viser dets undren over, at mange revisionsvirksomheder på trods af kravene stadig 

ikke lever op til ”god revisorskik”. 

 

Redegørelsen konkluderer, at etableringen af Revisortilsynet har været nyttig, hvilket må vurderes 

at være en rimelig konklusion. Dette begrundes med, at lovpligtig kvalitetskontrol for alle 

revisionsvirksomheder omfattet af revisorloven har tvunget mange mindre revisionsvirksomheder 

til at indføre eller forbedre deres kvalitetsstyringssystem.  

 

Desuden har kontrollen medført, at de mindre revisionsvirksomheder og heriblandt specielt 

enkeltmandsvirksomheder, har været nødsaget til at afmelde sig Revireg og dermed afgivet retten til 

at udføre erklæringsopgaver. Det vurderes, at de mange enkeltmandsvirksomheder har problemer 

med at overholde de omfattende krav til kvalitetsstyring, på grund af virksomhedens begrænsede 
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 Tabel 8.2 fra Revisortilsynets Redegørelse 2003-04, side 8. 
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kapacitet. Dette står i kontrast til de revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig 

interesse, som Revisortilsynet vurderer at være godt rustet til at opfylde kravene til kvalitetsstyring.  

 

Revisortilsynet opfordrer i denne redegørelse branchen til fremadrettet at efterleve kravene til 

kvalitetskontrol og herunder ”god revisorskik”
90

. 

  

8.2 Redegørelse 2005 

Den årlige redegørelse fra Revisortilsynet for 2005 er opbygget efter samme princip som 

redegørelsen for 2003/2004.  

  

Tabel 8.3 Antallet af gennemførte sager
91

. 

Antal revisionsvirksomheder udtaget til kvalitetskontrol i 2005 435 

Heraf slettet i Revireg af revisionsvirksomheden selv -71 

Heraf oversendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som følge af manglende kvalitetskontrol -15 

Antal gennemførte kvalitetskontroller 349 

Heraf endnu ikke modtaget erklæringer -1 

Modtagne erklæringer 348 

Heraf uafsluttede sager -3 

Afsluttede sager 345 

 

De tre uafsluttede sager er blevet udelukket fra statistikken, idet Revisortilsynet konkluderede 

habilitetsproblemer i de pågældende sager. Der er i 2005 redegørelsen fratrukket 96 erklæringer 

vedrørende holdingselskaber ud af det samlede antal på 435 udtrukne revisionsvirksomheder. 
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 Revisortilsynet, Redegørelse 2003-04, side 2-7. 
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 Tabel 8.3 fra Redegørelse 2005, Revisortilsynet, side 9. 
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Tabel 8.4 Resultat af afsluttede sager
92

. 

Modtagne 

erklæringer vedr. 

afsluttede sager Godkendte 

Sanktioner 

Påtale 

uden ny 

kontrol 

Påtale 

med ny 

kontrol 

Påtale med indbringelse 

for Disciplinærnævnet og 

ny kontrol 

345 251 21 54 19 

100 % 73 % 6 % 16 % 5 % 

 

Sammenfattende for redegørelsen 2005 nævner Revisortilsynet, at den lovpligtige kvalitetskontrol i 

lighed med 2003/2004 igen har været formålstjenlig. Revisortilsynet fastslår, at der for de mindre 

revisionsvirksomheder fortsat er ufordringer med at overholde de kvalitetskrav. Revisortilsynet 

mener dog, at der i 2005 er sket en forbedring i forhold til året før. Det vurderes, at denne 

forbedring kan skyldes, at revisionsvirksomheder, der ikke blev kontrolleret første år, har 

implementeret forbedringer for at undgå de sanktioner, første års kontrol medførte. Det kan udledes 

heraf, at Revisortilsynet har haft en præventiv effekt.  

 

Desuden har der i kontrolåret 2005 været fornyet kvalitetskontrol af de sager, der blev pålagt dette i 

kvalitetskontrollen 2003/2004. Af de112 sager, der blev pålagt fornyet kontrol, blev 99 sager 

afsluttet. I de resterende 13 sager, blev ni revisionsvirksomheder slettet fra Revireg og fire sager var 

uafsluttet ved udarbejdelsen af redegørelsen 2005. Af de 99 afsluttede sager blev 77 godkendt og 22 

blev sanktioneret. En fik påtale uden ny kontrol, 17 fik påtale med ny kontrol, og de resterende fire 

fik påtale med indbringelse for Disciplinærnævnet og ny kontrol
93

. 
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 Tabel 8.4 fra Redegørelse 2005, Revisortilsynet, side 9. 
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 Redegørelse 2005, Revisortilsynet, side 3-13. 
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8.3 Redegørelse 2006 

Redegørelsen fra Revisortilsynet for 2006 er opbygget efter samme princip, som de to foregående 

år.  

 

Tabel 8.5 Antallet af gennemførte sager
94

. 

Antal revisionsvirksomheder udtaget til kvalitetskontrol i 2006 352 

Heraf slettet i Revireg af revisionsvirksomheden selv -65 

Heraf oversendt til E&S af Revisortilsynet som følge af manglende kvalitetskontrol -15 

Udgåede sager -6 

Antal gennemførte kvalitetskontroller 276 

Modtagne erklæringer 276 

Heraf uafsluttede sager -3 

Antal afsluttede sager 273 

 

I 2006 blev der kun gennemført 276 kvalitetskontroller, hvilket virker bemærkelsesværdigt lavt i 

forhold til de to foregående år. Af de 276 erklæringer er tre sager ikke medtaget i statistikken, da de 

ikke var afsluttet ved udarbejdelsen af redegørelsen. Årsagen hertil er ikke nævnt i redegørelsen. 

Ovenstående medfører, at tredje års lovpligtige kvalitetskontrol resulterede i 273 afsluttede sager.  

 

Tabel 8.6. Resultat af afsluttede sager
95

. 

Modtagne 

erklæringer vedr. 

afsluttede sager Godkendte 

Sanktioner 

Påtale 

uden ny 

kontrol 

Påtale 

med ny 

kontrol 

Påtale med indbringelse 

for Disciplinærnævn og 

ny kontrol 

273 201 24 27 21 (20) 

100 % 73 % 9 % 10 % 8 % 

 

I 2006 har Revisortilsynet tilføjet en ny oversigt i redegørelsen omhandlende årsager til 

sanktionsmuligheden ”indbringelse for Disciplinærnævnet”
96

. Denne oversigt viser en opdeling af 

årsagerne til indbringelse for Disciplinærnævnet. Årsagerne er opdelt i to hovedgrupper, 

henholdsvis fejl og mangler ved kvalitetsstyringssystemet og ved enkeltsager.  
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 Tabel 8.5 fra Redegørelse 2006, Revisortilsynet, side 9 (tabellen fra Revisortilsynet indeholder en fejl på 10 sager). 
95

 Tabel 8.6 fra Redegørelse 2006, Revisortilsynet, side 9. 
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 Redegørelse 2006, Revisortilsynet, side 12. 
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Sammenfattende beretter Revisortilsynet, at kvalitetskontrollen i 2006 igen har været nyttig for 

branchen. Revisortilsynet fastslår i redegørelsen, at hovedparten af revisionsvirksomhederne har 

implementeret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem. Det konstateres alligevel, at der stadig 

blandt de mindre revisionsvirksomheder er problemer med at opfylde kravene til 

kvalitetsstyringssystemet samt at sikre, at der ikke sker fejl i enkeltsager. Revisortilsynet opfordrer 

endvidere revisionsvirksomheder, der ikke lever op til kravene, om selv at afmelde sig Revireg eller 

tage initiativ til handlinger, der vil føre til fremtidig opfyldelse af kvalitetskontrollens krav. 

 

Der har i kontrolåret 2006 igen været fornyet kvalitetskontrol af de sager, der blev pålagt fornyet 

kontrol i kvalitetskontrollen 2005. 83 sager blev pålagt fornyet kontrol, hvoraf 71 sager blev 

afsluttet. De resterende 12 sager omfattede ti sager, der blev slettet fra Revireg, og to sager var 

uafsluttede ved udarbejdelsen af redegørelsen 2006. Af de 71 afsluttede sager blev 54 godkendt og 

17 blev sanktioneret. Fem fik påtale uden ny kontrol, fire fik påtale med ny kontrol, og de 

resterende otte fik påtale med indbringelse for Disciplinærnævnet og ny kontrol. Tallene viser, at 

der stadig er 24 %, der efter den fornyede kontrol stadig ikke kan overholde kravene
97

. 

 

8.4 Redegørelse 2007 

Redegørelsen fra Revisortilsynet for 2007 er opbygget ligesom de tre foregående år, dog indeholder 

redegørelsen yderligere en sammenfatning, der opsummerer de første fire år af den lovpligtige 

kvalitetskontrol. Sammenfatning for den første fireårige cyklus vil bliver undersøgt i afsnit 8.5. 

 

Tabel 8.7 Antallet af gennemførte sager
98

. 

Antal revisionsvirksomheder udtaget til kvalitetskontrol i 2007 637 

Heraf slettet i Revireg af revisionsvirksomheden selv -190 

Heraf oversendt til E&S af Revisortilsynet som følge af manglende kvalitetskontrol -17 

Udgåede sager -4 

Antal gennemførte kvalitetskontroller 426 

Modtagne erklæringer 426 

Antal afsluttede sager 426 

 

                                                 
97

 Redegørelse 2006, Revisortilsynet, side 3-13. 
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 Tabel 8.7 fra Redegørelse 2007, Revisortilsynet, side 9. 
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I 2007 blev der udtrukket 637 revisionsvirksomheder, hvilket er signifikant flere end de tre tidligere 

år. Det kan skyldes, at 2007 er det sidste år af den fireårige cyklus og derfor en slags opsamlingsår. 

Derfor har det været nødvendigt at kontrollere alle resterende virksomheder i dette år for at opfylde 

revisorlovens krav. Det virker imidlertid påfaldende, at man ikke har fordelt den samlede 

stikprøvestørrelse ligeligt over de fire år.  

 

I interview med Kim Sparlund, blev han spurgt om årsagen til den store stikprøve i 2007. Hertil 

forklarer han, at stikprøvens størrelse kan begrundes med, at man i 2007 udtog alle nye 

revisionsvirksomheder til kontrol. Desuden forklarer han, at man i 2007 har udtrukket nogle 

ekstrasager, for at signalere, at man ikke kan vide sig sikker på, hvornår man bliver udtrukket
99

. 

  

Yderligere viser redegørelsen, at 190 af de 637 revisionsvirksomheder har udmeldt sig af Revireg. 

De 190 udmeldte er procentvis højere i forhold til de tre tidligere år. Desuden blev yderligere 17 

revisionsvirksomheder oversendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med henblik på sletning fra 

Revireg.  

 

Der blev i 2007 gennemført 426 kvalitetskontroller, hvilket er det højeste af de fire år. Det vurderes 

i den forbindelse, at man har ventet med at udgive redegørelsen til alle sager var afsluttet i 2007, da 

det er sidste år i den fireårige kontrolperiode. Det betyder endeligt, at fjerde års lovpligtige 

kvalitetskontrol resulterede i 426 afsluttede sager.  

 

Tabel 8.8 Resultat af afsluttede sager
100

. 

Modtagne 

erklæringer vedr. 

afsluttede sager Godkendte 

Sanktioner 

Påtale 

uden ny 

kontrol 

Påtale 

med ny 

kontrol 

Påtale med indbringelse 

for Disciplinærnævn og 

ny kontrol 

426 310 34 57 25 

100 % 73 % 8 % 13 % 6 % 

 

Revisortilsynet tilkendegiver sammenfattende for redegørelsen 2007, at stort set alle 

revisionsvirksomheder nu har implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. De mindre 

revisionsvirksomheder har stadig en stor opgave med at sikre et tilfredsstillende 
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 Se bilag 13.2.3: Interview med formanden for Revisortilsynet Kim Sparlund, svar til spørgsmål 14.  
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 Tabel 8.8 fra Redegørelse 2007, Revisortilsynet, side 10. 
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kvalitetsstyringssystem. Det konkluderes, at de små, men også enkelte større 

revisionsvirksomheder, fortsat har problemer med at opfylde kravene til kvalitetskontrollen på 

enkeltsager. Det være sig problemer i forbindelse med manglende dokumentation og manglende 

overholdelse af erklæringsbekendtgørelsen
101

.    

 

Der har i kontrolåret 2007 atter været fornyet kvalitetskontrol af de sager, der blev pålagt dette i 

kvalitetskontrollen 2006. Resultaterne omfatter, at 63 sager blev pålagt fornyet kontrol, herunder 

blev 46 sager afsluttet. De resterende 17 sager omfattede 13 sager, der blev slettet fra Revireg og 

fire sager, der var uafsluttede ved udarbejdelsen af redegørelsen 2007. Af de 46 afsluttede sager 

blev 28 godkendt, og 18 blev sanktioneret. Otte fik påtale uden ny kontrol, seks fik påtale med ny 

kontrol, og de resterende fire fik påtale med indbringelse for Disciplinærnævnet og ny kontrol.  

 

Der ses ud fra redegørelsen 2007, at antallet af sager, der er udtaget til fornyet kontrol er lavere end 

de foregående år. Dette kan antyde, at den lovpligtige kvalitetskontrol har haft den ønskede effekt, 

nemlig at ”rydde op” i branchen og derigennem højne kvaliteten. Denne holdning kommer også til 

udtryk igennem interviewet med Revisortilsynets formand Kim Sparlund, der nævner følgende:  

 

”Ja, der er ”ryddet op” i branchen med hensyn til indførsel af kvalitetsstyringssystemer. Med det 

enkelte forbehold, at hvis der er nogle, der har prøvet at melde sig ud og ind igen, så kan det være, 

at der på den måde, er nogle der har omgået det. Dem vil vi fange på et senere tidspunkt”
102

.  

 

Yderligere deler de to kvalitetskontrollanter Kim Sparlunds holdning, med hensyn til oprydning i 

revisionsbranchen i deres respektive interviews
103

. 

 

8.5 Sammenfatning 2003 til 2007 

I sammenfatningen er det valgt at samle de fire redegørelsers resultater til et samlet resultat ud fra 

det rationale, at de enkelte års statistiske data udgør cirka en fjerdedel af den samlede fireårige 

periodes kontrol. Revisortilsynet nævner allerede selv i deres redegørelse 2003/04, at resultaterne af 

første års kontrol næppe vil afvige fra de resterende tre års kontroller
104

. Dette var dengang en 
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 Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (Erklæringsbekendtgørelsen), erklæringen udkom den 28. juni 

2008 i forlængelse af den nye revisorlov i 2008.  
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korrekt antagelse, idet man senere i redegørelserne 2004-2007 kan se, at eksempelvis godkendte 

sager har ligget stabilt på ca. 70 %. Desuden anses det for mindre interessant at undersøge en 

udvikling igennem de fire år, hvorimod det findes mere interessant at se på, hvordan 

revisionsbranchen i sin helhed lever op til kravene om kvalitetsstyring.  

 

I tabel 8.9 er der udarbejdet oversigt over antallet af udtrukne sager i de fire første år af 

Revisortilsynets virke. Tabellen viser totalerne for de fire år, hvor det totale antal udtrukne sager 

uden holdingselskaber udgør 1842 sager, heraf er i alt 258 sager blevet udtrukket til fornyet kontrol.  

 

Yderligere er der 393 revisionsvirksomheder, der har udmeldt sig Revireg efter at være blevet 

udtrukket til kvalitetskontrol. I relation hertil er det i interviewene undersøgt, hvad årsagerne til de 

mange udmeldelser kan være. Ifølge Kim Sparlund har Revisortilsynet ikke undersøgt årsagen til de 

mange udmeldelser. Han tror imidlertid, at årsagen kan være, at det er revisorer, der har valgt at gå 

på pension eller har fravalgt sig at udføre erklæringsopgaver
105

.  

 

Det vurderes, at antallet af udmeldelserne er bemærkelsesværdigt højt, idet det udgør 19 % af alle 

de udtrukne virksomheder. Ud fra Revisortilsynets offentliggjorte redegørelser, er det ikke opgjort, 

hvor mange revisorer, der er tilknyttet hver af de 393 revisionsvirksomheder. Det antages her, at 

hovedparten af de 393 revisionsvirksomheder er enkeltmandsvirksomheder, og at der hovedsagligt 

er tale om registrerede revisorer. Denne antagelse bygger på, at de statsautoriserede 

revisionsvirksomheder generelt har et større antal revisionsklienter og derfor har behov for at være 

registreret i Revireg.  

 

Den store mængde udmeldelser af Revireg kan skyldes, at virksomhederne ikke har haft et 

tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem og har måske fundet det for omkostningsfuldt at forsætte som 

revisor under de nye strammere krav. En del af udmeldelser kan derved formentlig tilskrives 

revisorer, der alligevel gik med overvejelser om at indstille karrieren. De nye krav var altså for 

mange en oplagt mulighed for at indstille karrieren.  

 

Ifølge kvalitetskontrollant for de registrerede revisorer Torben Bille Jensens opfattelse skyldes de 

mange udmeldelser, at de udmeldte stort set ikke har haft egentlige revisionsopgaver. Derfor har der 

for denne gruppe ikke været noget behov for at blive i Revireg og dermed beholde sin autorisation. 
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Han siger yderligere, at hovedparten af denne gruppe har været mindre eller 

enkeltmandsvirksomheder
106

.  

 

I interviewet med statsautoriseret revisor Carl-Johan Juul-Jensen nævnes det, at mange af dem, der 

har udmeldt sig, er revisorer, der fik deres godkendelse i en tid, hvor man kunne få sin registrering 

med et begrænset omfang af praktisk og teoretisk erfaring
107

. Denne antagelse deler Carl-Johan 

Juul-Jensen også med Torben Bille Jensen.   

 

Tabel 8.9 viser også, at 89 revisionsvirksomheder er blevet oversendt til Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen med henblik på sletning fra Revireg. Disse er alle revisionsvirksomheder, der er 

blevet udtrukket til kontrol, men blot har forholdt sig passivt ved ikke at indgå en aftale om kontrol. 

Det kan undre, at man ikke selv lader sig slette men blot forholder sig passivt. Årsagerne til denne 

manglende reaktion kan være forskellige, men måske er den blot en tavs protest imod den 

lovpligtige kvalitetskontrol. Det virker i hvert fald besynderligt, hvis 89 revisionsvirksomheder har 

”glemt” at indgå en aftale.  

 

Desuden oplyser tabel 8.9, at 55 revisionsvirksomheder ikke er medtaget af forskellige årsager, 

såsom sammenlægning af virksomheder, sygdom med mere. Endeligt viser tabellen, at 75 % af alle 

udtrukne sager er kommet til afgørelse. Dette betyder, at Revisortilsynet har truffet afgørelse i 1.573 

sager på baggrund af kvalitetskontrollantens afgivne erklæring. Resultaterne af afgørelserne vil 

blive belyst i det efterfølgende.  
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Tabel 8.9 Oversigt over udtrukne sager, sletninger, oversendelser og sager til afgørelse
108

. 

År 

Udtrukne sager 

ekskl. 

holdingselskaber 

Udtrukket 

til fornyet 

kontrol 

Udtrukne 

sager i alt 

Slettet i 

Revireg 

Oversendt 

til E&S 

Andre ikke 

medtagne 

sager 

Sager til 

afgørelse 

2004 418 0 418 50 27 28 313 

2005 435 112 547 73 22 8 444 

2006 352 83 435 69 21 11 344 

2007 637 63 700 201 19 8 472 

I alt 1842 258 2100 393 89 55 1573 

% i alt 88 % 12 % 100 % 19 % 4 % 2 % 75 % 

 

Revisortilsynets resultater af kvalitetskontrollen, herunder sanktioner i forbindelse hermed, er 

indeholdt i nedenstående tabel 8.10. Ud af tabellens 1.573 afgjorte sager er 1.137 blevet godkendt. 

Dette vurderes at være et relativt lavt tal set i lyset af, at det siden 1994 har været ”god revisorskik” 

at have et kvalitetsstyringssystem. De blot 72 % godkendte sager synes især lav, fordi procenten 

indeholder sager, der har gennemgået fornyet kontrol. De sidste 28 %, der ikke er blevet godkendt, 

er således blevet sanktioneret på forskellig vis.  

 

De mange sanktioneringer kan bekræfte Revisortilsynets udtalelse i redegørelsen 2007 om behovet 

for lovpligtig kvalitetskontrol. Påtale uden ny kontrol blev sanktioneret overfor 103 

revisionsvirksomheder. Denne sanktionsform må betragtes som en løftet pegefinger overfor 

virksomhederne med en mulighed for at rette op på fejl og mangler.  

 

Påtale med ny kontrol er en mere indgribende sanktion, der blev pålagt 246 virksomheder i 

perioden. Ved denne sanktion bliver revisionsvirksomheden atter kontrolleret året efter med de 

omkostninger, dette medfører. Det vil sige, at revisionsvirksomheden får tiden indtil næste års 

kontrol til at rette op på de fejl og mangler, der måtte være konstateret.  

 

Den sidste og hårdeste sanktionsmulighed er indbringelsen for Disciplinærnævnet, som er blevet 

pålagt 87 revisionsvirksomheder i perioden, svarende til fem %. 87 sager lyder ikke af meget, men 

når man tager i betragtning, at sanktionen først pålægges ved meget grove fejl og mangler, vurderes 

det at være en relativ høj procentdel af den samlede mængde sager. Videre er sanktionens 
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konsekvenser omfattende såsom bødestraf og fratagelse af beskikkelse. Resultaterne af de 87 sager, 

der er blevet sendt til Disciplinærnævnet i perioden, er illustreret i tabel 8.11. 

 

Tabel 8.10 Revisortilsynets sanktioner på kvalitetskontrollen
109

. 

År 

Modtagne erklæringer 

vedrørende afsluttede 

sager Godkendt 

Sanktioner 

Påtale 

uden 

ny 

kontrol 

Påtale 

med ny 

kontrol 

Ny kontrol med 

påtale og 

Disciplinærnævn 

2004 313 216 10 67 20 

2005 444 328 22 82 12 

2006 344 255 29 34 26 

2007 472 338 42 63 29 

I alt 1573 1137 103 246 87 

% I alt 100 % 72 % 7 % 16 % 5 % 

 

Nedenfor er resultaterne af afgørelserne i Disciplinærnævnet illustreret i tabel 8.11. Tabellen viser, 

at ud af de 87 sager, der i alt er indbragt for Disciplinærnævnet, er 38 sager endnu ikke afsluttet, 

deraf 29 sager tilbage fra 2007, som ikke er afsluttet endnu på grund af behandlingstiden i 

Disciplinærnævnet. Der er i perioden truffet afgørelse i 49 sager. Heraf blev to sager afvist, seks 

blev frifundet og de sidste 41 blev sanktioneret af Disciplinærnævnet. 

 

I redegørelsen beskrives årsager samt sanktioner, der blev givet i de enkelte år. I 2004 blev 18 sager 

sanktioneret alle med samme begrundelse, nemlig manglende kvalitetsstyringssystem. Størstedelen 

fik bøder på kr. 100.000, en enkelt fik kr. 150.000 i bøde for to i år træk at blive indbragt for 

nævnet, og til sidst fik en sag blot en advarsel.  

 

I 2005 fik otte ud af de ni bøder på kr. 100.000 for manglende kvalitetsstyringssystem, mens en fik 

en advarsel. I 2006 blev der uddelt bøder på kr. 100.000 til fem ud af de 14 sanktionerede sager for 

manglende kvalitetsstyringssystem. Herudover fik en virksomhed en bøde på kr. 150.000 for 

manglende kvalitetsstyringssystem samt overtrædelse af revisorlovens § 13 om vederlag i forhold til 

omsætning. I en enkelt sag blev der idømt en bøde på kr. 50.000, fordi arbejdspapirerne ikke kunne 

findes. Resten af sagerne i året fik blot en advarsel. Sager vedrørende 2007 er endnu ikke afgjort. 

Desuden fremgår det af redegørelsen, at der i hele perioden er blevet idømt 12 personlige bøder på 
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imellem kr. 5.000-50.000 for overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen og mangler i 

sagsbehandlingen
110

. 

 

I relation hertil, kan nævnes et eksempel på en afgørelse
111

, hvor disciplinærnævnet pålagde en 

registreret revisionsvirksomhed en bøde på kr. 100.000. Kvalitetskontrollantens erklæring var 

forsynet med fire forbehold samt en konklusion, der fastsatte, at den pågældende 

revisionsvirksomhed ikke havde etableret og implementeret et hensigtsmæssigt 

kvalitetsstyringssystem. Revisortilsynet indbragte sagen for disciplinærnævnet, som herefter traf sin 

afgørelse. Disciplinærnævnet lagde til grund, at indklagede ikke havde etableret et fuldt ud 

hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem for tidspunktet for kontrollen, hermed havde indklagede 

tilsidesat revisorlovens bestemmelser
112

. 

 

Både Kim Sparlund og Torben Bille Jensen var i interviewene enige om, at størrelserne på bøderne 

var rimelige. Carl-Johan Juul-Jensens holdning var, at det i højere grad var signalværdien i bøden, 

der var vigtig, end beløbets størrelse
113

.  

 

Det vurderes, at bøderne er forholdsvis store, set i lyset af, at det primært er de små eller 

enkeltmandsvirksomheder og hovedsagligt registrerede revisorer, der bliver sanktioneret. Dette 

bekræftes af formanden for Revisortilsynet Kim Sparlund, idet han i de nyeste tal fra 

Disciplinærnævnet for kontrolåret 2007 oplyser, at 22 ud af 25 sager vedrører registrerede revisorer. 

Yderligere oplyser formanden, at 20 ud af de 25 sager er enkeltmandsvirksomheder
114

.  

 

Der er således blevet ryddet op i branchen, men man kan stille sig det spørgsmål, om selve 

reguleringen på området harmonerer med branchens sammensætning? Her tænkes specielt på 

antallet af registrerede revisorer og enkeltmandsvirksomheder, der har store udfordringer i at 

efterleve denne skærpede håndhævelse af kravene. Man kunne fristes til at sige, at loven er indrettet 

for at undgå yderligere skandaler, hvilket derfor er mere målrettet de store revisionsvirksomheder 

frem for enkeltmandsrevisoren nede på hjørnet i provinsen. Denne problemstilling vil blive drøftet 

yderligere i kapitel 11.   

 

                                                 
110

 Redegørelse 2007, Revisortilsynet, side 16-17. 
111

 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede revisorers kendelse af 3. juli 2007 (sag nr. 3-2006-R). 
112

 Indklagede havde tilsidesat følgende bestemmelser: § 2, stk. 2, og § 11, stk. 4. (revisorloven 2003). 
113

 Alle tre interviews, se bilag 13.2.1, 13.2.2 og 13.2.3, svar til spørgsmål 11. 
114

 Revisortilsyn strammer grebet om revisorer, Nyhedsbrev for bestyrelser, ugebrev nr. 31, side 7. 



 

 63 

Tabel 8.11 Revisortilsynets oversendelser til Disciplinærnævnet og resultater heraf
115

. 

År 

Sager til 

afgørelse i 

Disciplinær- 

nævnet 

Endnu 

verserende sager 

i Disciplinær- 

nævnet 

Afgjorte 

sager i 

Disciplinær- 

nævnet 

Sager afvist 

af 

Disciplinær- 

nævnet 

Frifundne af 

Disciplinær- 

nævnet 

Sanktioneret 

af 

Disciplinær- 

nævnet 

2004 20 0 20 0 2 18 

2005 12 0 12 1 2 9 

2006 26 9 17 1 2 14 

2007 29 29 0 0 0 0 

I alt 87 38 49 2 6 41 

% I alt   100 % 4 % 12 % 84 % 

 

I den nedenfor anførte tabel 8.12 er Revisortilsynets resultater opdelt efter virksomhedsart imellem 

statsautoriserede- og registrerede revisorer for den fireårige periode. Det kan ses, at der er 

væsentligt flere registrerede revisionsvirksomheder, nemlig 982, sammenlignet med de 375 

statsautoriserede revisionsvirksomheder. Det skyldes, at de statsautoriserede revisorer ofte er flere 

sammen i en virksomhed. Man kan her eksempelvis nævne ”the big four”, som i denne statistik kun 

tæller med som fire virksomheder. Det ses også ud fra resultaterne, at blot 78 af de statsautoriserede 

revisionsvirksomheder er blevet sanktioneret, medens 301 af de registrerede revisionsvirksomheder 

er blevet sanktioneret. Det vil sige, at der er cirka fire gange så mange registrerede 

revisionsvirksomheder, der er blevet sanktioneret i forhold til de statsautoriserede 

revisionsvirksomheder.  

 

Tabel 8.12 viser, at 13 statsautoriserede revisionsvirksomheder sammenlignet med 75 registrerede 

revisionsvirksomheder er blevet indbragt for Disciplinærnævnet. Det bekræfter den tidligere 

antagelse, at de registrerede revisionsvirksomheder har større problemer med at imødekomme 

kravene til kvalitetsstyring.    
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Tabel 8.12 Resultat fordelt efter virksomhedsart 2004-2007
116

. 

 

Modtagne 

erklæringer 

vedrørende 

afsluttede sager Godkendt 

Sanktioner 

Påtale 

uden ny 

kontrol 

Påtale 

med ny 

kontrol 

Ny kontrol med 

påtale og 

Disciplinærnævn 

Statsautoriserede 

revisionsvirksomheder 375 297 26 39 13 

 100 % 79 % 7 % 10 % 4 % 

Registrerede 

revisionsvirksomheder 982 681 63 163 75 

 100 % 69 % 6 % 17 % 8 % 

 

Tabel 8.13 viser resultaterne fordelt efter virksomhedsstørrelse samlet for 2004 til 2007. Tabellen 

opdeler revisionsbranchen i revisionsvirksomheder med én beskikket revisor og 

revisionsvirksomheder med mere end én beskikket revisor. Det fremgår, at virksomhederne med 

kun én beskikket revisor tilsyneladende klarer sig dårligere med at opfylde af kravene end 

virksomheder med flere beskikket revisorer. Disse enkeltmandsvirksomheder opnår kun 

godkendelse i 65 %, til forskel fra dem med flere beskikkede revisorer, hvor godkendelsesprocenten 

er på 84.  

 

Det kan ses, at hele ni % af enkeltmandsvirksomhederne indbringes for Disciplinærnævnet, 

sammenlignet med kun tre % af revisionsvirksomhederne med flere beskikkede revisorer. Den 

forskel til overholdelse af kravene om kvalitetsstyring viser atter betydningen af virksomhedens 

størrelse.  
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 Tabel 8.12 er udarbejdet på baggrund af Revisortilsynets fire redegørelser 2004-2007. 



 

 65 

Tabel 8.13 Resultat fordelt efter virksomhedsstørrelse 2004-2007
117

. 

 

Modtagne 

erklæringer 

vedrørende 

afsluttede sager Godkendt 

Sanktioner 

Påtale 

uden ny 

kontrol 

Påtale 

med ny 

kontrol 

Ny kontrol med 

påtale og 

Disciplinærnævn 

Revisionsvirksomheder 

med kun én beskikket 

revisor 866 567 68 156 75 

 100 % 65 % 8 % 18 % 9 % 

Revisionsvirksomheder 

med flere beskikket 

revisorer 491 411 21 46 13 

 100 % 84 % 4 % 9 % 3 % 

 

I redegørelsen 2007 sammenfatter Revisortilsynet deres konklusioner af de første fire år med 

lovpligtig kvalitetskontrol. De konkluderer her følgende: 

 

Tallene fra Revisortilsynets kontrolarbejde viser, at der har været et klart behov for at indføre 

lovpligtig kvalitetskontrol
118

. 

 

I den kontekst er det ligeledes omtalt i redegørelsen, at størstedelen af de sager, der er indbragt for 

Disciplinærnævnet, omhandler situationer, hvor revisionsvirksomhederne ikke har haft et 

kvalitetsstyringssystem, eller at deres system har indeholdt fejl og mangler. De væsentligste fejl var 

hovedsagligt, at systemet ikke var taget i brug, ikke tilpasset virksomheden eller ikke opdateret.  

 

8.6 Fremtidige redegørelser 

Det har ikke været muligt at analysere de nye retningslinier, som vil danne grundlag for den 

fremtidige kvalitetskontrol med start fra kontrolåret 2008, da disse endnu ikke er offentliggjort.  

 

8.6.1 Udmeldelser i fremtiden 

Efter de første fire år med lovpligtig kvalitetskontrol må det antages, at fremtidige redegørelser vil 

vise et mindre antal udmeldelser fra Revireg end i 2004 til 2007. Det begrundes med, at der i de fire 
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år er ryddet op i revisionsbranchen og alle revisionsvirksomheder, der ikke har villet imødekomme 

de nye krav til indførsel af kvalitetsstyringssystemer, nu må anses for at være udmeldt af Revireg. I 

de fire første år, har 19 % af de udtrukne revisionsvirksomheder selv udmeldt sig af Revireg. Det 

forventes, at denne procentsats vil være væsentlig lavere fremover.  

 

Der kan være et problem i, at revisorerne spekulerer i at undgå kvalitetskontrollen ved at melde sig 

ud af Revireg for senere at indmelde sig igen. I relation hertil blev det i interviewet af formanden 

for Revisortilsynet undersøgt, hvad Revisortilsynet gør for at sikre, at dette ikke forekommer. Hertil 

svarer formanden Kim Sparlund, at Revisortilsynet årligt gennemgår nystiftede 

revisionsvirksomheder for at undersøge, om der til disse nye virksomheder er tilknyttet revisorer, 

der tidligere har frameldt sig Revireg
119

. Revisortilsynet er bekendt med problemstillingen og har 

fortaget foranstaltninger for at dæmme op for problemet. 

 

8.6.2 Sanktioner i fremtiden 

De fleste revisionsvirksomheder har i løbet af de første fire år med den lovpligtige kvalitetskontrol 

fået etableret og implementeret et kvalitetsstyringssystem. Derfor må det antages, at den 

fremadrettede kvalitetskontrol vil fokusere mere på vedligeholdelse, opdatering og tilpasning af 

kvalitetsstyringssystemet. Dette vil alt andet lige komme til udtryk i sanktionerne på området, hvor 

man antageligt vil se flere sager vedrørende vedligeholdelse af systemerne fremfor sager om 

manglende implementering af systemerne. Det må på denne baggrund formodes, at det stadig vil 

være de små revisionsvirksomheder, der vil have problemer med at overholde kravene. Det skyldes, 

at de små revisionsvirksomheder har færre ressourcer. 

 

Det kunne være hensigtsmæssigt, hvis de små revisionsvirksomheder oprettede et samarbejde 

omkring et fælles kvalitetsstyringssystem med fælles opdatering og vedligeholdelse for på den 

måde at lette såvel den administrative som den økonomiske byrde forbundet hermed. På den måde 

ville man kunne reducere antallet af fremtidige sanktionerede sager for de små 

revisionsvirksomheder. 

 

I forlængelse af ovenstående redegørelse af 2007 samt artikel med Kim Sparlund
120

 vil 

kvalitetskontrollen i fremtiden fokusere mere på enkeltsager frem for kvalitetsstyringssystemer. Det 
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 Se bilag 13.2.3: Interview med formanden for Revisortilsynet Kim Sparlund, side 1, 4. afsnit, svar til spørgsmål 3. 
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 Revisortilsyn strammer grebet om revisorer, Nyhedsbrev for bestyrelser, ugebrev nr. 31, side 7. 
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kan derfor formodes, at fremtiden vil skabe flere sanktioner mod den enkelte revisor og dermed 

også flere personlige bøder. Det må endvidere antages, at sanktionering mere ligeligt vil ramme 

henholdsvis den statsautoriserede revisor som den registrerede revisor. Dette kan begrundes med, at 

det i højere grad er op til den enkelte at have orden i arbejdspapirerne med mere. 

 

Afslutningsvist formodes det, at den fireårige periodes sanktioneringer og de betydelige bøder 

udstedt af Disciplinærnævnet alt andet lige må have en præventiv effekt på de kommende års 

resultater. I interviewene blev det i den relation undersøgt, om antallet af sanktionerede sager ville 

falde fremover.  

 

Kim Sparlund vurderer, at antallet vil forblive stort set det samme på kort sigt. Dette begrundes 

med, at selvom der vil være færre sanktioneringer på kvalitetsstyringssystemerne, vil 

sanktioneringer nu i øget grad ske på baggrund af kontrollen af enkeltsagerne.  

 

Torben Bille Jensen vurderer emnet lidt anderledes, da han tror, at antallet af sanktioner vil falde, 

hvilket begrundes med, at de grove tilfælde nu er blevet sanktioneret. Carl-Johan Juul Jensen er 

enig. Det kan konkluderes, at formanden og de to kontrollanter har forskellige forventninger til 

antal sanktioner på kort sigt. Der er imidlertid enighed om, at antallet af sanktioner vil falde, men 

der vil altid være sanktionerede sager tilstede
121

. 

 

8.6.3 De nye retningslinier 

I tilknytning til vedtagelsen af den nye revisorlov 2008, som tidligere er blevet gennemgået, vil 

Revisortilsynet antageligt i foråret 2009 offentliggøre et nyt sæt retningslinier, der er tilpasset til 

den lov. Retningslinierne må formodes at indeholde samme ændringer, som den nye revisorlov. 

Disse ændringer er tidligere gennemgået, og det bliver interessant at se, dels hvordan de 

implementeres i retningslinierne, men også hvor stor påvirkning de vil have på den fremtidige 

lovpligtige kvalitetskontrol. Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen der, i dens nye rolle som 

offentlig tilsynsmyndighed, har det endelige ansvar for udarbejdelse af retningslinierne og udførelse 

af kvalitetskontrollen
122

. 
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 Alle tre interviews, se bilag 13.2.1, 13.2.2 og 13.2.3, svar til spørgsmål 10. 
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 Barfoed, Vibeke Sylvest, Revisortilsynet og kvalitetskontrol, R&R 2008, nr. 9, side 74. 
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I interviewene er vi kommet ind på, hvilken indflydelse den nye revisorlov af 2008 vil have på den 

lovpligtige kvalitetskontrol fremover. Her mener Torben Bille Jensen, at det væsentligste er 

ændringen af kontrolfrekvensen fra fire til henholdsvis tre og seks år, samt Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsens mulighed for adgang til revisors arbejdspapirer uden foregående 

dommerkendelse
123

.  

 

Kim Sparlund har imidlertid et andet syn på, hvad der er de væsentligste ændringer. Han mener, at 

det væsentligste er, at det fremover er Revisortilsynet, der udpeger kvalitetskontrollanter, da dette 

vil øge uafhængigheden mellem parterne. Han mener yderligere, at ændringen omkring 

betalingsformen af kontrollanterne, der fremover skal administreres igennem Revisortilsynet, blot er 

en praktisk foranstaltning uden yderligere indflydelse
124

.  

 

8.7 Delkonklusion 

Det er blevet analyseret, hvordan revisorbranchen lever op til Revisortilsynets lovpligtige 

kvalitetskontrol, og der er udledt flere væsentlige konklusioner. Størstedelen af revisionsbranchen, 

heriblandt specielt de store revisionsvirksomheder, lever op til kravene om kvalitetsstyring, men en 

femtedel af de udtrukne revisionsvirksomheder har udmeldt af sig Revireg i løbet af de første fire 

år. Det anses som en væsentlig oprydning i revisionsbranchen. Årsagen til sanktioner imod 

revisionsvirksomhederne har primært været manglende implementering af et 

kvalitetsstyringssystem.  

 

Det er i overvejende grad enkeltmandsvirksomheder og mindre revisionsvirksomheder, der ikke har 

kunnet leve op til lovgivningens krav. Årsagen hertil vurderes at være, at enkeltmandsvirksomheder 

ikke har, eller ikke har anvendt, de fornødne ressourcer til at leve op til den lovpligtige 

kvalitetskontrol. 
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 Se bilag 13.2.1: Interview med kvalitetskontrollant og registreret revisor Torben Bille Jensen, svar til spørgsmål 7. 
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 Se bilag 13.2.3: Interview med formanden for Revisortilsynet Kim Sparlund, svar til spørgsmål 13. 
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9 Spørgeskemaundersøgelse 

Vores analyse tager udgangspunkt i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der er udsendt til i alt 

420 revisorer, heraf 308 statsautoriserede og 112 registrerede. I Danmark er der 1963 

statsautoriserede og 2446 registrerede revisorer, hvilket betyder, at spørgeskemaet er udsendt til 9,5 

% af den danske revisorbranche, mens besvarelserne dækker 3,5 % af branchen
125

. Ud af den 

samlede population har 148 besvaret spørgeskemaet, heraf 111 svar fra de statsautoriserede 

revisorer og 36 svar fra de registrerede revisorer. En respondent har besvaret spørgeskemaet uden at 

angive at tilhøre en af de to professioner. Denne ene respondent er indeholdt i den samlede 

population, men vil ikke give udslag i det samlede indtryk af resultaterne. De to professioner har 

stor set den samme svarprocent, på henholdsvis 36 for de statsautoriserede og 33 for de registrerede. 

Dette udgør en samlet svarprocent på 35, hvilket må anses for tilfredsstillende. Respondenterne til 

spørgeskemaet udgør et bredt udsnit af den danske revisionsbranche. Spørgeskemaet indeholder 19 

spørgsmål, hvis resultater vil blive behandlet nedenfor.  

 

Respondenterne havde mulighed for i slutningen af spørgeskemaet, at tilføje yderligere 

kommentarer. Relevante kommentarer, der understøtter spørgeskemaets resultater og 

problemformuleringens spørgsmål til afsnittet er inddraget, hvor det er fundet relevant
126

. 

Yderligere har over en tredjedel af respondenterne tilkendegivet, at de ønsker at modtage 

undersøgelsens resultater, hvilket anses for meget positivt.  

 

Hver af følgende figurer indeholder resultaterne af besvarelsen til et af spørgsmålene. Alle 

figurernes x-akser repræsenterer antallet af respondenter, medens y-akserne viser det pågældende 

spørgsmåls svarmuligheder.  
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 Antallet af revisionsvirksomheder er indsamlet fra www.cvr.dk, den 20. november 2008. 
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 Spørgsmål nr. 20, se spørgeskema bilag 13.1.1. 
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9.1 Respondenternes sammensætning 

9.1.1 Virksomhedens størrelse 

Figur 9.1 - Hvor mange medarbejdere er der ansat i din virksomhed i Danmark
127

? 

 

F: 201 eller flere (57,4 %) 

E: 101-200 (8,8 %) 

D: 51-100 (7,4 %) 

C: 21-50 (3,4 %) 

B: 11-20 (4,7 %) 

A: 1-10 (18,2 %) 

 

              

I figur 9.1 vises fordelingen af respondenterne efter hvor mange medarbejdere, der er ansat i den 

pågældende virksomhed. Resultaterne fra figuren vil senere blive korreleret med resultaterne fra 

andre relevante spørgsmål for at måle, om der findes en sammenhæng mellem virksomhedens 

størrelse og opfattelsen af Revisortilsynet og den lovpligtige kvalitetskontrol. Figuren viser 

endvidere, at 57 % af respondenterne er fra større revisionsvirksomheder med over 200 ansatte. 

Denne gruppe vedrører således kun de største revisionsvirksomheder i Danmark, herunder ”the big 

four” og de få andre revisionsvirksomheder i Danmark med over 200 ansatte. Samtlige i denne 

gruppe er statsautoriserede revisorer. Resten af respondenterne udgør 43 % og er et udsnit af små og 

mellemstore revisionsvirksomheder i Danmark, hvoraf cirka halvdelen er registrerede revisorer. 

Gruppen med 1-10 ansatte består af 27 respondenter, som alle på nær én var registrerede revisorer.   
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 Spørgsmål nr. 18, se spørgeskema bilag 13.1.2. 
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9.1.2 Internationalt netværk 

Figur 9.2 - Er du/dit revisionsfirma en del af et internationalt firma/netværk
128

? 

 

 

B: Nej (30,4 %) 

A: Ja (69,6 %) 

 

 

 

 

Figur 9.2 viser, hvor stor en del af respondenternes revisionsvirksomheder, der er tilknyttet et 

internationalt netværk. 70 % er med i et internationalt netværk.  

 

Korrelerer man gruppen med 1-10 ansatte fra figur 9.1, kan det udledes, at ingen af de 27 

respondenter i denne gruppe er med i et internationalt netværk. Modsætningsvist viser figur 9.1, at 

98 % af gruppen med over 200 ansatte er med i et internationalt netværk. Senere i afsnittet vil det 

blive undersøgt, hvordan tilknytning til et internationalt netværk hænger sammen med 

virksomhedens opfattelse af den lovpligtige kvalitetskontrol.  
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 Spørgsmål nr. 19, se spørgeskema bilag 13.1.2. 
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9.2 Revisionsbranchens opfattelse af den lovpligtige kvalitetskontrol 

 

9.2.1 Fra Foreningsbaseret til lovpligtig kvalitetskontrol 

Figur 9.3 - I hvilken grad har udvidelse fra foreningsbaseret kvalitetskontrol til lovbaseret 

kvalitetskontrol (Revisortilsynet) påvirket dit virke som revisor
129

? 

 

F: Ved ikke (0,0 %) 

E: Slet ikke (39,9 %) 

D: I mindre grad (34,5 %) 

C: I nogen grad (16,9 %) 

B: I høj grad (5,4 %) 

A: I meget høj grad (3,4 %) 

 

 

Figur 9.3 viser, at udvidelsen fra foreningsbaseret til lovbaseret kvalitetskontrol, kun har påvirket 74 

% af respondenternes virke som revisor i mindre eller slet ingen grad. 17 % blev påvirket i nogen 

grad, og de sidste ni % blev enten påvirket ”i høj grad” eller ”i meget høj grad”. Cirka to tredjedele 

af respondenterne, der blev påvirket ”i mindre grad” eller ”slet ikke” var fra virksomheder med over 

200 ansatte og dermed også statsautoriserede revisorer. Det viser overordnet, at de små 

virksomheder og heriblandt de registrerede revisorer, er blevet påvirket mere end de store 

virksomheder. Det er beregnet, at det gennemsnitlige svar for de registrerede revisorer er 3,6 og 

gennemsnittet for de statsautoriserede revisorer er 4,2
130

. Disse gennemsnit skal sammenholdes med 

svarmuligheder i figur 9.3. De to gennemsnit befinder sig i intervallet mellem værdien en, der 

svarer til ”i meget høj grad” og værdien fem, der svarer til ”slet ikke”.  Dette bekræfter igen, at den 

lovpligtige kvalitetskontrol har påvirket de registrerede revisorer mere end de statsautoriserede 

revisorer. 
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 Spørgsmål nr. 1, se spørgeskema bilag 13.1.2. 
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 Se beregninger af gennemsnit i bilag 13.1.3. 
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I den forbindelse er det Kim Sparlunds vurdering, at indførslen har påvirket kvaliteten af revisors 

arbejde i en positiv retning. Endvidere mener han, at den lovpligtige kvalitetskontrol har sat øget 

fokus på revisors arbejdsprocesser
131

. 

    

9.2.2 Behov for Revisortilsynet og lovpligtig kvalitetskontrol 

Figur 9.4 - Vurderer du, at der er et reelt behov for Revisortilsynet og herigennem den lovpligtige 

kvalitetskontrol
132

? 

 

C: Ved ikke (2,7 %) 

B: Nej (20,9 %) 

A: Ja (76,4 %) 

 

 

 

Figur 9.4 illustrerer, hvordan branchen opfatter det reelle behov for den lovpligtige kvalitetskontrol. 

Hele 76 % mener, at der er et reelt behov, hvilket må indikere, at denne andel af branchen er 

positivt stemt overfor Revisortilsynet. 21 % mener ikke, der er et reelt behov for Revisortilsynet. Ud 

fra en korrelation med respondentens virksomhedsstørrelse i figur 9.1, kunne man se, at de 21 % har 

nogenlunde samme procentvise fordeling som ved figur 9.1 alene. Det betyder, at der ikke er nogen 

sammenhæng imellem virksomhedsstørrelsen og svaret ”nej” i figur 9.4. Årsagen, til at nogle de 

helt små revisionsvirksomheder har svaret ”nej”, kan skyldes, at disse har en negativ holdning til 

lovpligtig kvalitetskontrol. Den negative holdning kan eksempelvis skyldes de yderligere 

ressourcekrav til den lovpligtige kvalitetskontrol. Grunden til, at revisorer hos nogle af de store 

revisionsvirksomheder har svaret ”nej” kan være, at de vægter deres interne kontrol og måske også 

den foreningsbaserede kontrol højere end den lovpligtige kvalitetskontrol. Konklusionen på figur 

9.4 må være, at hovedparten af branchen har samme holdning, som Revisortilsynet giver udtryk for 

i deres redegørelse fra 2007, nemlig at der er et behov for den lovpligtige kvalitetskontrol.  
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 Se bilag 13.2.3: Interview med formanden for Revisortilsynet Kim Sparlund, svar til spørgsmål 1. 
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 Spørgsmål nr. 2, se spørgeskema bilag 13.1.2. 
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I tilknytning hertil, har en respondent givet følgende kommentar: 

 

 ”Det er væsentligt at forholde sig til, om der er tale om et mindre revisionsfirma eller et større 

revisionsfirma, da de statsautoriserede revisionsfirmaer siden 1994 har arbejdet med 

kvalitetsstyring. Derudover er det ligeledes min klare opfattelse, at der er markant forskel på hvor 

meget de statsautoriserede og de registrerede (sådan har det været indtil det er blevet lovpligtig via 

Revisortilsynet)"gør ud af kvalitetskontrol" Det er med baggrund heri, at jeg mener, det kan være 

relevant med den lovpligtige kontrol frem for den foreningsbaserede. Den foreningsbaserede 

kontrol via FSR har efter min vurdering været meget seriøs”
133

. 

 

En anden respondent skriver denne kommentar:  

 

”Revisortilsynet har i mine øjne kun berettigelse til at de (mest helt små) virksomheder, som 

tidligere ikke levede op til den foreningsbaserede kontrol, nu endelig bliver/er blevet lukket. For 

seriøse firmaer, som hidtil har levet op til den foreningsbaserede kontrol, er Revisortilsynet blot en 

unødvendig ekstra kontrol/byrde”
134

.  

 

Respondenten bag denne kommentar tager ikke højde for offentlighedens syn på kvalitetskontrol 

eller på de revisorer, der ikke tidligere var underlagt den foreningsbaserede kvalitetskontrol.  

 

9.2.3 Alle opfattet af lovpligtig kvalitetskontrol 

Figur 9.5 - I hvilken grad anser du det som positivt for revisionsbranchen at alle 

revisionsvirksomheder med revisorloven 2003 blev pålagt lovpligtig kvalitetskontrol
135

? 

 

F: Ved ikke (0,0 %) 

E: Slet ikke (0,7 %) 

D: I mindre grad (5,4 %) 

C: I nogen grad (19,6 %) 

B: I høj grad (37,8 %) 

A: I meget høj grad (36,5 %) 
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 Spørgsmål nr. 20, se spørgeskema bilag 13.1.2. 
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 Spørgsmål nr. 20, se spørgeskema bilag 13.1.2. 
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 Spørgsmål nr. 3, se spørgeskema bilag 13.1.2. 
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Resultaterne i figur 9.5 viser, at næsten alle respondenterne er positivt stemt overfor lovpligtig 

kvalitetskontrol. Denne positive holdning skal ses i lyset af, hvordan situationen omkring 

kvalitetskontrol så ud før indførslen. Før revisorloven 2003 var det kun revisorer, der var medlem af 

de to brancheforeninger, der var underlagt obligatorisk ekstern kvalitetskontrol. I relation hertil er 

FSR’s medlemsprocent cirka 95, hvor FRR’s medlemsprocent blot udgør cirka 65 %. Forskellene i 

medlemsprocenterne afspejler, at færre af de registrerede revisorer sammenlignet med de 

statsautoriserede revisorer, tidligere har været underlagt foreningsbaseret kvalitetskontrol. Derimod 

er der nu blevet harmoniseret på området, således at alle er underlagt et fælles regelsæt. Det har den 

betydning, at der ikke længere er nogen revisorer, herunder specielt mindre virksomheder, som kan 

undgå kvalitetskontrol. Man kan derfor antage ud fra resultaterne, at mange af dem, der er positivt 

stemt, var omfattet af foreningsbaseret kvalitetskontrol, før indførslen af den lovpligtige 

kvalitetskontrol. Denne ensretning af reglerne har specielt for de registrerede revisorer medført, at 

konkurrencen blandt disse er blevet mere lige. Det skyldes, at alle nu skal efterleve de samme 

kvalitetskrav og dermed også har nogenlunde samme arbejdsbyrde og omkostninger i forbindelse 

med kvalitetssikring.  

 

Ifølge Torben Bille Jensen
136

 var det tidligere muligt for de registrerede revisorer, der ikke var 

underlagt foreningsbaseret kvalitetskontrol at presse prisen på opgaver, fordi de ikke havde samme 

omkostninger og krav til kvalitetssikring i forhold til dem der var underlagt foreningsbaseret 

kvalitetskontrol. Man skal have in mente, at alle respondenterne må antages at have gennemgået 

minimum én kvalitetskontrol.  
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 Se bilag 13.2.1: Interview med kvalitetskontrollant og registreret revisor Torben Bille Jensen, svar til spørgsmål 2. 
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9.2.4 Ændring af kvalitetsstyringssystem  

Figur 9.6 - I hvilken grad har du/din virksomhed ændret dit/jeres kvalitetsstyringssystem(er), som et 

resultat af indførslen af den lovpligtige kvalitetskontrol (2003), der udføres af Revisortilsynet
137

? 

 

F: Ved ikke (1,4 %) 

E: Slet ikke (25,0 %) 

D: I mindre grad (33,8 %) 

C: I nogen grad (28,4 %) 

B: I høj grad (8,1 %) 

A: I meget høj grad (3,4 %) 

 

 

Fordelingen af resultaterne til figur 9.6 viser, at 74 % i en eller anden grad har ændret deres 

kvalitetsstyringssystem som et resultat af indførslen af den lovpligtige kvalitetskontrol. Når man 

korrelerer figur 9.6 med figur 9.1 og undersøger de resterende 26 %, der har svaret ”slet ikke” og 

”ved ikke”, er 68 % af disse revisorer i virksomheder med over 200 ansatte. Heraf kan man udlede, 

at flere af de store revisionsvirksomheder i forvejen har haft et velfungerende kvalitetssystem i 

forhold til de små. Yderligere kan man ved korrelation imellem figur 9.6 og figur 9.2 konkludere, at 

de respondenter der indgår i et internationalt netværk, i mindre grad har været nødsaget til at ændre 

deres kvalitetsstyringssystem i forhold til dem, der ikke har indgået i et netværk. Det formodes, at 

årsagen er, at de virksomheder, der er tilknyttet et internationalt netværk i forvejen har et 

veludviklet kvalitetsstyringssystem. Til dette spørgsmål er de registreredes gennemsnit 3,1 og de 

statsautoriseredes gennemsnit 3,9. Der er altså næsten en hel ”grad” til forskel i de to gruppers 

svar
138

. Det betyder alt andet lige, at registrerede revisorer i højere grad end de statsautoriserede 

revisorer har været nødsaget til at ændre deres kvalitetsstyringssystem.  

 

                                                 
137

 Spørgsmål nr. 4, se spørgeskema bilag 13.1.2. 
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 Se beregninger af gennemsnit i bilag 13.1.3.  
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9.2.5 Yderligere omkostninger 

Figur 9.7 - I hvilken grad har indførslen af lovpligtig kvalitetskontrol medført yderligere 

omkostninger for dig og/eller din virksomhed
139

? 

 

F: Ved ikke (6,1 %) 

E: Slet ikke (14,9 %) 

D: I mindre grad (29,7 %) 

C: I nogen grad (31,1 %) 

B: I høj grad (13,5 %) 

A: I meget høj grad (4,7 %) 

 

 

Figur 9.7 illustrerer gradvist, om den enkelte respondent har afholdt omkostninger i relation til 

indførslen af den lovpligtige kvalitetskontrol. Samlet set har 79 % af alle respondenter afholdt en 

grad af omkostninger i forbindelse med indførslen. Det må antages, at dem der ”i mindre grad” og 

”i nogen grad” har haft omkostninger, må være virksomheder, der hovedsagligt har haft 

omkostninger til opdatering af kvalitetsstyringssystemet samt honorar til kvalitetskontrollanten. 

Hvorimod dem, der ”i høj grad” og ”i meget høj grad”, har haft omkostninger i forbindelse med 

indførelsen, må forventes at have haft omkostninger til implementering eller omfattende 

opdateringer af kvalitetsstyringssystemet, samt honoraromkostninger til kvalitetskontrollanten. 

Yderligere kan man forestille sig, at denne sidste gruppe måske har afholdt omkostninger i 

forbindelse med sanktionering fra Disciplinærnævnet eller i forbindelse med en eventuel fornyet 

kontrol fra Revisortilsynet. 

 

Ved korrelationen imellem ovenstående figur 9.7 og figur 9.1 om virksomhedens størrelse, kan det 

udledes, at samtlige respondenter fra virksomheder med 1-10 ansatte, har afholdt yderligere 

omkostninger i forbindelse med indførslen af lovpligtig kvalitetskontrol. Omkostninger har været 

afholdt til at bringe deres kvalitetsstyringssystem op på et tilfredsstillende niveau, fordi de tidligere 

kun har været underlagt kvalitetskontrol på et mere overordnet niveau. 

 

Til spørgsmålet i figur 9.7 er der konstateret den største forskel i respondenternes svar, når man 

opdeler dem i henholdsvis registrerede og statsautoriserede revisorer. Det gennemsnitlige svar for 
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 Spørgsmål nr. 5, se spørgeskema bilag 13.1.2. 
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de registrerede er på 2,6, hvilket ligger imellem svarmulighederne ” i høj grad” og ”i nogen grad”. I 

relation hertil ligger de statsautoriseredes gennemsnitlige svar på 3,7, hvilket afrundet repræsenterer 

svarmuligheden ”i lav grad”.  

  

Afslutningsvis ses en kommentar fra en af respondenterne: 

  

”Det er alt for tidskrævende og dyrt (både i arbejdstid jeg ikke kan fakturere videre og 

kontrollanternes honorarer). Jeg er et "skide" enkeltmandsfirma kun med mig selv som ansat og har 

ca. 75 klienter heraf cirka syv små ApS´er (klasse B) Det er alle ApS´er uden ansatte (kun ejeren 

selv)”
140

. 

 

Respondentens kommentar viser tydeligt, hvilken konsekvens den lovpligtige kvalitetskontrol har 

haft for vedkommende. Hvis denne kommentar er generel for de mindre revisionsvirksomheder, kan 

man her drage en parallel til de mange udmeldelser af Revireg.   
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 Spørgsmål nr. 20, se spørgeskema bilag 13.1.2. 
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9.2.6 Udpegning af kvalitetskontrollanten 

Figur 9.8 - I hvilken grad ser du det som en styrke, at det fremover er Revisortilsynet, der udpeger 

kvalitetskontrollanten
141

? 

 

F: Ved ikke (1,4 %) 

E: Slet ikke (12,8 %) 

D: I mindre grad (29,7 %) 

C: I nogen grad (25,0 %) 

B: I høj grad (24,3 %) 

A: I meget høj grad (6,8 %) 

 

 

Resultaterne af figur 9.8 afspejler, om respondenterne ser det som en styrkelse af uafhængigheden, 

at det efter den nye revisorlov af 2008, er Revisortilsynet, der tildeler, hvem der skal kontrollere den 

enkelte revisionsvirksomhed. Resultaterne viser, at 13 % ikke ser det nye tiltag som en styrkelse. 

Det antages, at årsagen til at denne procentdel ikke mener, at det styrker uafhængigheden kan være, 

at de finder, at der ikke er noget problem med uafhængigheden i det nuværende system. 

Baggrunden kan også være, at Revisortilsynet alligevel ikke har mulighed for at vurdere, om der 

foreligger uafhængighed i alle situationer. Det har hidtil været et krav, at kvalitetskontrollanten 

underskriver en tro og love erklæring omkring uafhængigheden, hvilket er en afgørende faktor for 

at sikre uafhængigheden. Hvis Revisortilsynet skulle tilse uafhængighed i alle forhold imellem 

kontrollanten og revisionsvirksomheden, ville dette kræve stor indsigt i hvert enkelt forhold 

parterne i mellem.  

 

86 % mener, at det nye tiltag er en styrkelse i henholdsvis større og mindre grad. Det antages, at 

mange af disse respondenter har denne holdning, da det nye tiltag om ikke andet styrker 

uafhængigheden overfor tredjemand, altså offentligheden. Det vurderes, at dette tiltag i loven er 

skabt for at øge offentligheden tillid til revisionsbranchen, mere end det rent faktisk øger 

uafhængigheden i praksis.   
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9.2.7 Ikke-praktiserende revisorer som kvalitetskontrollanter 

Figur 9.9 - I hvilken grad mener du, at uafhængigheden til kvalitetskontrollanten vil blive styrket, 

hvis Revisortilsynet med deres nye beføjelser, udpeger ikke-praktiserende revisorer som 

kvalitetskontrollanter
142

? 

 

F: Ved ikke (4,7 %) 

E: Slet ikke (46,6 %) 

D: I mindre grad (25,0 %) 

C: I nogen grad (15,5 %) 

B: I høj grad (4,7 %) 

A: I meget høj grad (3,4 %) 

 

 

Figur 9.9 viser respondenternes holdning til, om kvalitetskontrollen bliver styrket, hvis der benyttes 

ikke-praktiserende revisorer som kvalitetskontrollanter. Resultaterne viser, at 72 % ”i mindre grad” 

eller ”slet ikke” mener, at dette vil styrke uafhængigheden. Resten mener, at det i forskellig grad vil 

styrke uafhængigheden. Af resultaterne kan det udledes, at størstedelen af revisorbranchen ikke ser 

det som en styrkelse af uafhængigheden. Det antages, at grunden til at størstedelen ikke ser dette 

som en styrkelse kan skyldes, at man ser tiltaget som noget, der er skabt på baggrund af et eksternt 

pres på revisionsbranchen i Danmark. Dette pres skal ses i lyset af den implementering, der er sket 

igennem EU lovgivningen til national ret, hvilket har sine rødder i lovgivningen fra USA. Det kan 

ud fra ovenstående konkluderes, at revisionsbranchen som helhed mener, at uafhængigheden er 

tilstrækkelig på området. Det er bemærkelsesværdigt, at respondenterne ikke mener, at 

uafhængigheden vil blive styrket, ved at ikke-praktiserende revisorer udfører kontrollen, hvilket 

man umiddelbart kunne forvente. Denne holdning kan skyldes, at respondenterne er skeptiske 

overfor en ufaglig/teoretisk kontrol, ligesom det kommer til udtryk i figur 9.17 omkring et PCAOB 

lignende tilsyn. 
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9.2.8 Styrket kvalitet af den lovpligtige revision 

Figur 9.10 - I hvilken grad mener du, at den lovpligtige kvalitetskontrol generelt styrker kvaliteten 

af den lovpligtige revision (§ 1, stk. 2 opgaver)
143

? 

 

F: Ved ikke (0,7 %) 

E: Slet ikke (6,8 %) 

D: I mindre grad (22,3 %) 

C: I nogen grad (44,6 %) 

B: I høj grad (23,6 %) 

A: I meget høj grad (2,0 %) 

 

 

Formålet med dette spørgsmål var at undersøge, om den enkelte respondent mener, at et af lovens 

formål er realiseret, nemlig at styrke kvaliteten af den lovpligtige revision. Resultaterne viser 

tydeligt, at størstedelen af respondenterne, nærmere bestemt 93 % mener, at kvaliteten i en eller 

anden grad er blevet styrket. De sidste otte % er enten i tvivl eller mener det modsatte. Det er lidt 

bemærkelsesværdigt, at respondenterne er så enige. En årsag hertil kan være, at spørgsmålet lægger 

op til, hvad den enkelte revisor mener om styrkelsen af kvaliteten i den samlede revisionsbranche. 

Resultaterne kan dermed være et udtryk for, at størstedelen mener, at det samlede kvalitetsniveau er 

hævet set i lyset af den ”oprydning”, der er sket. Afslutningsvis kan man ud fra en korrelation af 

resultaterne i figur 9.10 og 9.1 ikke se, hvordan de store og små virksomheder responderer på dette 

spørgsmål. Dette er igen et udtryk for, at størstedelen af branchen er enige på området.    
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9.2.9 Anbefalinger og kommentarer fra kvalitetskontrollanten 

Figur 9.11 - I hvilken grad er det din opfattelse at anbefalinger og kommentarer fra 

kvalitetskontrollanten er brugbare og værdifulde for dig/dit revisionsfirma
144

? 

 

F: Ved ikke (4,7 %) 

E: Slet ikke (8,1 %) 

D: I mindre grad (25,0 %) 

C: I nogen grad (42,6 %) 

B: I høj grad (17,6 %) 

A: I meget høj grad (2,0 %) 

 

 

Figur 9.11 indeholder resultaterne om, hvorvidt revisionsvirksomhederne kan bruge 

kvalitetskontrollantens anbefalinger til at forbedre kvaliteten fremadrettet. Hele 87 % mener, at 

anbefalingerne er brugbare og værdifulde. Det viser, at branchen opfatter det som positivt at få en 

individuel evaluering efter endt kvalitetskontrol. Sammenligner man denne evaluering med teorien 

bag kvalitetsstyring, er det ikke så bemærkelsesværdigt, at der ses positivt på denne ”feedback”. Det 

skyldes, at virksomheden kan bruge evalueringen i senere processer omkring 

konsekvenshandlinger. Kvalitetsstyringen kan danne grundlag for efterfølgende planlægning. 

Denne proces vil derfor over tid højne kvalitetsniveauet.  
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9.2.10 Kontrolfrekvens hvert sjette år.   

Figur 9.12 - I hvilken grad forventer du, det vil reducere den administrative og/eller økonomiske 

byrde i forbindelse med kvalitetsstyring, at du fremover er underlagt kvalitetskontrol højst hvert 6. 

år mod tidligere højst hvert 4. år
145

? (hvis du ikke er omfattet af 6. års frekvensen, svar da "ikke 

omfattet" og forsæt til næste spørgsmål) 

 

G: Ikke omfattet af 6. års  

frekvensen (20,3 %) 

F: Ved ikke (12,8 %) 

E: Slet ikke (20,9 %) 

D: I mindre grad (33,1 %) 

C: I nogen grad (11,5 %) 

B: I høj grad (1,4 %) 

A: I meget høj grad (0,0 %) 

 

Figur 9.12 omfatter svar fra de respondenter, der ikke reviderer virksomheder af offentlig interesse 

jævnfør § 21, stk. 3 i den nye revisorlov. Af svarene kan det konkluderes, at 46 % mener, at det i 

forskellig grad vil reducere den administrative og/eller økonomiske byrde i forbindelse med 

kvalitetsstyring med den nye kontrolfrekvens i fremtiden. Det betyder, at cirka halvdelen mener, at 

det er et positivt tiltag, ingen har dog svaret ”i meget høj grad”. Op imod halvdelen af 

respondenterne har valgt en anden svarmulighed end ”G” i både figur 9.12 og den efterfølgende 

figur 9.13, hvilket betyder, at nogle respondenter har svaret to gange. Det skaber alt andet lige en 

overvejende usikkerhed omkring disse to figurers resultater, men resultaterne giver alligevel et 

billede af branchens holdning på området. Resultaterne må imidlertid ikke tillægges ligeså stor 

værdi som resultaterne af spørgeskemaets andre figurer. Det antages, at årsagen til, at så mange har 

besvaret spørgsmålene i figur 9.12 og 9.13 forkert, skyldes, at respondenterne ikke har været 

bekendt med den nye revisorlov af 2008. I den relation kan opbygningen af de to spørgsmål måske 

virke lidt forvirrende, hvis man ikke har kendskab til de nye regler.  
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9.2.11 Kontrolfrekvens hvert tredje år 

Figur 9.13 - I hvilken grad forventer du det vil forøge den administrative og eller økonomisk byrde i 

forbindelse med kvalitetsstyring, at du fremover er underlagt kvalitetskontrol højst hvert 3. år mod 

tidligere højst hvert 4. år
146

? (hvis du ikke er omfattet af 3. års frekvensen, svar da (ikke omfattet) 

og forsæt til næste spørgsmål) 

 

G: Ikke omfattet af 3. års 

frekvensen (30,4 %) 

F: Ved ikke (14,2 %) 

E: Slet ikke (15,5 %) 

D: I mindre grad (27,7 %) 

C: I nogen grad (10,1 %) 

B: I høj grad (1,4 %) 

A: I meget høj grad (0,7) 

 

I modsætning til figur 9.12 omfatter svarene i figur 9.13 de respondenter, der reviderer 

virksomheder af offentlig interesse. Resultaterne viser, at 40 % mener, det i forskellig grad vil 

forøge den administrative og/eller økonomiske byrde i forbindelse med kvalitetsstyring med den 

nye kontrolfrekvens i fremtiden. Det antages at de øgede byrder, er en negativ konsekvens af den 

øgede kontrolfrekvens. Resultatet skal ses i lyset af den usikkerhed, der blev beskrevet i afsnit 

9.2.10.  

 

Overordnet kan det af figur 9.12 og 9.13 udledes, at branchen reagerer henholdsvis positivt overfor 

den reducerede kontrolfrekvens og negativt overfor den forøgede kontrolfrekvens. Dette må skyldes 

den afledte administrative og øgede økonomiske byrde, hyppigere kontrol medfører Til sidst en 

kommentar i relation til de to ovenstående spørgsmål, der bekræfter, at ikke alle er bekendt med 

indholdet af revisorloven 2008: 

 

”Jeg er ikke bekendt med at frekvensen er ændret fra de gældende fire år. Derfor mit svar ved ikke i 

de to spørgsmål om betydningen af frekvensen, men mener øvrigt at jo kortere frekvens jo større 

omkostning for den kontrollerede virksomhed”
147

. 
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9.2.12 Betydningen af intern- kontra ekstern kvalitetskontrol 

Figur 9.14 - Hvordan vægter du betydningen af din/jeres interne kvalitetskontrol i forhold til 

Revisortilsynets kvalitetskontrol
148

? 

 

E: Intern kvalitetskontrol har den 

største betydning (41,9 %) 

D: Intern kvalitetskontrol har lidt 

mere betydning (8,8 %) 

C: Revisortilsynets kvalitetskontrol 

og intern kvalitetskontrol har lige 

stor betydning (28,4 %) 

B: Revisortilsynets kvalitetskontrol har lidt mere betydning (12,2 %) 

A: Revisortilsynets kvalitetskontrol har den største betydning (8,8 %) 

 

Resultaterne af figur 9.14 viser, at 51 % af respondenterne tilkendegiver, at de vægter betydningen 

af deres interne kvalitetskontrol højere end den lovpligtige kvalitetskontrol. Hele 28 % mener, at 

den interne og den lovpligtige kvalitetskontrol har lige stor betydning. De resterende 21 % mener, at 

den lovpligtige kvalitetskontrol har størst betydning for deres revisionsvirksomhed. Igennem 

korrelation imellem figur 9.14 og 9.1 vedrørende virksomhedsstørrelse kan det ses, hvorfor 

resultaterne fordeler sig som ovenfor. Hvis man undersøger, hvordan virksomhederne med over 200 

ansatte har svaret på spørgsmålet finder man, at 68 % af denne gruppe vægter betydningen af den 

interne kvalitetskontrol højere end den lovpligtige kvalitetskontrol. Ved analyse af resten af 

grupperne, med virksomhedsstørrelser under 200 ansatte, har disse grupper svaret noget anderledes. 

Disse resultater viser nemlig, at her tillægges den interne kvalitetskontrol og den lovpligtige 

kvalitetskontrol lige stor betydning, eller også tillægger disse grupper den lovpligtige 

kvalitetskontrol højere betydning.  

 

Det kan altså konkluderes, at der er en klar sammenhæng mellem virksomhedens størrelse og den 

betydning, de tillægger henholdsvis intern kvalitetskontrol og lovpligtig kvalitetskontrol. Årsagen 

til, at de store virksomheder tillægger den interne kvalitetskontrol størst betydning, skyldes 

antageligt, at disse virksomheder ofte indgår i store interne revisionssamarbejder. De store 

samarbejder vil ofte have et velfungerende og måske strengere kvalitetsstyringssystem, som 
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virksomheden skal overholde. Når de store virksomheder overholder disse interne krav, vil de 

automatisk samtidig overholde kravene til den lovpligtige kvalitetskontrol, hvorfor det er naturligt, 

at den interne kvalitetskontrol tillægges størst betydning. Grunden til at de små virksomheder 

derimod lægger mere vægt på den lovpligtige kvalitetskontrol, skyldes antageligt, at disse ofte ikke 

har interne samarbejder omkring intern kvalitetskontrol, som de store revisionsvirksomheder har 

det. Endeligt kan det nævnes, at nogle af de små revisionsvirksomheder sågar benytter en godkendt 

lovpligtig kvalitetskontrol fra Revisortilsynet som et kvalitetsstempel på deres respektive 

hjemmesider
149

.   

 

Til dette spørgsmål, har en respondent givet følgende kommentar:  

 

”Den interne kvalitetskontrol er mere omfattende end den offentlige, derfor er den vigtigere.  

For en del mindre firmaer - og registrerede - er det væsentligt, at det er uafhængig kontrol”
150

. 

 

9.2.13 Adgang uden retskendelse 

Figur 9.15 I hvilken grad mener du, at det er relevant at E&S kan få adgang til revisors 

arbejdspapirer uden retskendelse
151

? 

 

F: Ved ikke (6,1 %) 

E: Slet ikke (60,1 %) 

D: I mindre grad (17,6) 

C: I nogen grad (11,5 %) 

B: I høj grad (4,1 %) 

A: I meget høj grad (0,7 %) 

 

 

Figuren 9.15 illustrerer her tydeligt, at der er bred enighed iblandt respondenterne. 60 % har svaret, 

at de ikke finder det relevant, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen får adgang til revisors 

arbejdspapirer uden retskendelse. Det formodes, at årsagen til denne negative tilgang til spørgsmålet 

er, at det er en væsentlig stramning i forhold til revisorloven 2003. Det antages, at hovedparten af 
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 http://www.partner-revision.dk/kompetence.asp?id=107, Partner Revision hjemmeside, som er tilknyttet 

RevisorGruppen Danmark.  
150
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respondenterne ser denne stramning som en krænkelse af deres retsbeskyttelse. Op imod en 

tredjedel finder stramningen relevant. Årsagen til dette kan måske findes i, at stramningen giver 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mulighed for hurtigere at kunne reagere på eventuelle verserende 

sager.  

 

9.2.14 Udenlandske myndigheders adgang til arbejdspapirer 

Figur 9.16 - I hvilken grad mener du det er rimeligt, at udenlandske 

myndigheder/kvalitetskontrollanter kan få adgang til danske revisorers arbejdspapirer
152

? 

 

F: Ved ikke (7,4 %) 

E: Slet ikke (52,0 %) 

D: I mindre grad (23,0 %) 

C: I nogen grad (14,9 %) 

B: I høj grad (2,0 %) 

A: I meget høj grad (0,7 %) 

 

 

Figur 9.16 skal ses i forlængelse af resultaterne til figur 9.15, og resultaterne viser stort set samme 

fordeling som ved figur 9.15. I figur 9.16 finder 52 % det ikke rimeligt, at udenlandske 

myndigheder og kvalitetskontrollanter kan få adgang til danske revisorers arbejdspapirer. Årsagen 

til denne overvejende holdning må skønnes at være den samme som ved foregående figur 9.15. Her 

antages det altså, at respondenter føler det som en unødvendig stramning i forbindelse med 

indførslen af den nye revisorlov af 2008. 
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9.2.15 PCAOB  

Figur 9.17 - Mener du, at Revisortilsynet i fremtiden bør benytte sig af ikke-praktiserende revisorer 

som kvalitetskontrollanter, som det i dag er tilfældet i USA (PCAOB)
153

? 

 

F: Ved ikke (5,4 %) 

E: Slet ikke (76,4 %) 

D: I mindre grad (12,8 %) 

C: I nogen grad (2,7 %) 

B: I høj grad (1,4 %) 

A: I meget høj grad (1,4 %) 

 

 

Revisionsbranchens holdning til spørgsmålet i figur 9.17 er den mest entydige igennem 

spørgeskemaundersøgelsen. Respondenternes svar tilkendegiver, at hele 76 % ”slet ikke” mener, at 

man i fremtiden bør benytte sig af ikke-praktiserende revisorer som kvalitetskontrollanter som ved 

den amerikanske model. Denne skepsis fra størstedelen af branchen kan skyldes, at indførsel af 

denne form for kontrol måske vil medføre, at kontrollen bliver mere teoretisk og baseret på 

formalia. Dette begrundes med, at den kontrol Revisortilsynets kvalitetskontrollanter udfører i dag, 

sker på baggrund af retningslinierne. Retningslinierne giver kvalitetskontrollanten mulighed for selv 

at lave en individuel analyse af den enkelte virksomhed på baggrund af sin erfaring og uddannelse. 

Hvis man sammenligner PCAOB’s måde at foretage kvalitetskontrol på, er denne kvalitetskontrol i 

højere grad regelbaseret end den danske. Denne regelbaserede kvalitetskontrol skyldes, at 

PCAOB’s kvalitetskontrollanter ikke er praktiserende revisorer, hvorfor disse ikke i samme grad 

kan analysere på baggrund af erfaring og uddannelse. Derfor må man antage, at PCAOB’s 

kvalitetskontrollanter ikke har samme evne til at undersøge områder, der måske falder udenfor deres 

givne regelsæt. Det vil sige, at man i den amerikanske model kan frygte, at kvalitetskontrollanten 

overser væsentlige områder på grund af manglende branchekendskab og uddannelsesmæssig 

baggrund. Man sætter heller ikke smeden til at kontrollere bagerens arbejde, kan man fristes til at 

sige.  

 

Ifølge Torben Bille Jensen er det vigtigt, at kvalitetskontrollanterne har en baggrund som revisor. 

Han mener dog ikke, at det er en forudsætning for at kontrollere kvalitetsstyringssystemet, men i 
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meget høj grad en forudsætning for at kontrollere enkeltsager
154

. Det er afgørende ved enkeltsager 

at kunne foretage en konkret analyse på baggrund af brancheerfaring. Yderligere kan man forestille 

sig, at brancheerfaring er mindre nødvendigt for at kontrollere kvalitetsstyringssystemet. Denne 

diskussion kan være årsag til, at så mange af respondenterne er imod ikke-praktiserende revisorer 

som kvalitetskontrollanter, hvilket også fremgår af nedenstående kommentarer:  

 

”Hvis kvalitetskontrollen udføres af ikke-praktiserende revisorer, bliver det formalia frem for 

indhold og fokus i det daglige arbejde på det væsentlige svækkes alvorligt”
155

. 

 

Lignende holdning kommer til udtryk igennem en anden kommentar:  

 

”Det er helt overflødigt og uhensigtsmæssigt, hvis ikke-praktiserende revisorer skal deltage i 

kontrollen. Det vil øge omfanget af beskrivelser i arbejdspapirerne for at kunne være forståeligt for 

lægmænd, uden at der er en kvalitetsforbedring heri - dvs. ren meromkostning uden udbytte”
156

. 

 

Afslutningsvis kan man sige, at den amerikanske model ville ændre kvalitetskontrollens fokus fra 

indhold til formalia, hvilket møder massiv modstand fra revisionsbranchen i Danmark.  

 

9.2.16 Erhvervsskandaler  

Figur 9.18 - I hvilken grad tror du den lovpligtige kvalitetskontrol og de forventede skærpede krav i 

revisorloven 2008, vil minimere revisors inddragelse i erhvervsskandaler fremover
157

? 

 

F: Ved ikke (0,7 %) 

E: Slet ikke (22,3 %) 

D: I mindre grad (50,0 %) 

C: I nogen grad (26,4 %) 

B: I høj grad (0,7 %) 

A: I meget høj grad (0,0 %) 
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 Se bilag 13.2.1: Interview med kvalitetskontrollant og registreret revisor Torben Bille Jensen, svar til spørgsmål 8. 
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 Det antages, at respondenten i det oprindelige interview har byttet rundt på ordene ”indhold” og ”formalia”. Se 

spørgsmål nr. 20, se spørgeskema bilag 13.1.2.    
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Ifølge figur 9.18 fremgår det, at respondenterne igen her er meget enige. Resultater ligger meget tæt 

og spreder sig kun over halvdelen af svarmulighederne. 22 % mener ”slet ikke”, at revisors 

inddragelse i erhvervsskandalerne vil blive minimeret fremover på baggrund af de nye tiltag. 

Yderligere mener 76 %, at det vil minimere revisors inddragelse ”i nogen grad” eller ”i mindre 

grad”. De sidste to % falder uden for disse tre kategorier og findes uvæsentlige. Ud fra ovenstående 

kan det udledes, at størstedelen af respondenterne mener, at der vil ske en form for minimering af 

revisors inddragelse. Der kan her anskues i en sammenhæng med respondenternes svar i figur 9.10, 

hvor størstedelen også svarede, at kvalitet af den lovpligtige revision i forbindelse med § 1, stk. 2 

opgaver er blevet styrket.  

 

Man må konkludere, at revisionsbranchen mener, at indførslen af den lovpligtige kvalitetskontrol, 

har højnet kvalitetsniveauet og derigennem vil reducere omfanget af revisors inddragelse i 

erhvervsskandalerne fremover. Denne diskussion vil blive belyst yderligere i kapitel 11.   

 

9.3 Delkonklusion 

Det kan konkluderes, at revisionsbranchens opfattelse er, at de små revisionsvirksomheder, 

herunder specielt de registrerede revisorer, er blevet mere påvirkede af den lovpligtige 

kvalitetskontrol udført af Revisortilsynet, end de store revisionsvirksomheder er. Størstedelen af 

revisionsbranchen er af den opfattelse, at der er et reelt behov for lovpligtig kvalitetskontrol 

igennem Revisortilsynet og mener, at det er positivt, at der nu er blevet ”ryddet op i branchen”. I 

den relation er der også bred enighed om, at kvaliteten af § 1, stk. 2 opgaver er blevet styrket. 

Yderligere opfatter branchen det positivt, at man får en individuel evaluering efter endt 

kvalitetskontrol, da denne medvirker til udvikling af kvalitetsstyringssystemet. 

De små revisionsvirksomheder, der ikke i forvejen har haft et velfungerende kvalitetsstyringssystem 

og ikke har været underlagt nogen form for kvalitetskontrol, har opfattet den lovpligtige 

kvalitetskontrol mere byrdefuld end de store revisionsvirksomheder. Hovedparten af 

revisionsbranchen synes i forlængelse heraf, at den lovpligtige kvalitetskontrol har medført 

yderligere omkostninger.  

 

Flertallet i branchen mener, at det om ikke andet overfor offentligheden styrker uafhængigheden, at 

det fremover er Revisortilsynet der udvælger kvalitetskontrollanterne. I den relation mener flertallet 

i branchen dog ikke, at det styrker uafhængigheden, hvis Revisortilsynet fremover benytter ikke-

praktiserende revisorer som kontrollanter. Ydermere er der en klar sammenhæng mellem 
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virksomhedens størrelse og den betydning, den tillægger henholdsvis intern kvalitetskontrol og 

lovpligtig kvalitetskontrol. De store revisionsvirksomheder tillægger den interne størst betydning, 

hvorimod de mindre revisionsvirksomheder tillægger den lovpligtige størst betydning.  

 

Hovedparten af branchen finder, at det ikke er relevant om Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller 

udenlandske myndigheder får adgang til revisors arbejdspapirer uden retskendelse, da dette opfattes 

som en krænkelse af retsbeskyttelsen og en stramning i forhold til tidligere lovgivning. Desuden er 

størstedelen af revisionsbranchen imod indførslen af ikke-praktiserende revisorer som 

kvalitetskontrollanter, da det ville fjerne kvalitetskontrollens fokus fra indhold til formalia. 

Afslutningsvis er det revisionsbranchens opfattelse, at den lovpligtige kvalitetskontrol øger 

revisionsbranchens kvalitetsniveau og derigennem vil reducere omfanget af revisors inddragelse i 

erhvervsskandaler. 
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10 Kvalitetskontrol i fremtiden 

Indholdet af det efterfølgende perspektiveringsafsnit tager udgangspunkt i de foretagne interviews 

samt erfaringer, der er tilegnet igennem tilblivelsen af afhandlingen. Afsnittets formål er at 

diskutere, hvordan man kan forbedre revisionsbranchens lovpligtige kvalitetskontrol og regulering 

fremadrettet. I den sammenhæng blev det eksempelvis i kapitel syv konstateret, at reguleringen og 

dermed Revisortilsynets lovpligtige kvalitetskontrol ikke harmonerer med branchens 

sammensætning. Det skyldes, at mange registrerede revisorer og små revisionsvirksomheder, 

herunder enkeltmandsvirksomheder, har haft store problemer med at efterleve de skærpede krav.  

 

10.1 Disharmonien 

Disharmonien mellem reguleringen og revisionsbranchens forskellige virksomhedsstørrelser, giver 

anledning til nedenstående diskussion om baggrunden samt mulig fremtidig udvikling. 

 

Baggrunden for disharmonien skyldes, at reguleringen er blevet implementeret på baggrund af den 

internationale udvikling og herunder krav fra EU. Det har den betydning, at reguleringen ikke tager 

højde for størrelsesforskellen på danske revisionsvirksomheder og størrelsen af deres klienter. 

Hermed menes, at reguleringen harmonerer godt med de revisionsvirksomheder, der reviderer store 

danske selskaber men mindre godt med de revisionsvirksomheder, der udelukkende reviderer små 

selskaber og virksomheder. Reguleringen stiller samme krav til hele revisionsbranchens 

kvalitetsstyringssystemer, hvilket er med til at skabe denne disharmoni.  

 

Ovenstående problematik har man igennem reguleringen antageligt forsøgt at løse ved at afskaffe 

revisionspligten af regnskabsklasse B-selskaber. Med denne afskaffelse kunne det tænkes, at mange 

af de mindre revisionsvirksomheder med klienter i regnskabsklasse B kunne få reduceret 

arbejdsbyrden i forbindelse med overholdelse af kravene til kvalitetskontrollen. Her tænkes på, at 

revisionsvirksomhederne ikke længere behøver at revidere og afgive § 1, stk. 2 erklæringer på 

regnskabsklasse B-selskaber. Det vil sige, at revisionsvirksomheder i dag har muligheden for at 

tilbyde klienterne ydelser uden afgivelse af erklæring og dermed undgå kvalitetskontrol på den 

pågældende sag. Det ser ikke ud til at denne mulighed for alvor er slået igennem, hvilket der kan 

være flere årsager til. Den primære årsag til, at de fleste klienter i regnskabsklasse B stadig ønsker 
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revision er, at de ofte skal bruge revisors erklæring overfor tredjemand
158

. En anden årsag til, at 

afskaffelsen af revisionspligten ikke er slået igennem, kan være, at det fra revisionsvirksomhedernes 

side ikke er noget økonomisk fordelagtigt tiltag at tilbyde sine klienter dette. I forlængelse heraf, 

kan man forestille sig, at mange af revisorerne med et begrænset antal regnskabsklasse B-selskaber, 

har foretaget en ”cost benefit” analyse. Ved en sådan analyse har disse revisorer kunnet 

sammenligne omkostningernes størrelse ved indførelse og vedligeholdelse af et 

kvalitetsstyringssystem i forhold til indtjeningen på det begrænsede antal selskaber, hvor de skal 

afgive en erklæring, som medfører lovpligtig kvalitetskontrol.  

 

10.1.1 Anbefalinger 

10.1.1.1 Differentieret regulering 

Man kunne i fremtiden overveje at tilpasse reguleringen og herunder den lovpligtige 

kvalitetskontrol således, at den blev opdelt efter de reviderede selskabers størrelse. Der eksisterer 

allerede en opdelingen af regnskabsklasserne A til D, der benyttes ved udarbejdelse og opstilling af 

regnskaber.  Med inspiration i denne regnskabsklasseopdeling kunne man tilpasse 

revisionsstandarderne og dermed skabe en differentieret lovpligtig kvalitetskontrol, der var 

forenelig med de reviderede selskabers størrelse. Det kunne medføre, at revisionshandlingerne samt 

kvalitetsstyringssystemet blev tilpasset efter regnskabsklasserne. På den måde kunne man 

differentiere kravene til den lovpligtige kvalitetskontrol på enkeltsagsniveau. Med en sådan 

opdeling kunne man indføre en særskilt kvalitetskontrol til hver regnskabsklasse, hvilket ville 

medføre en mindre omfangsrig og tilpasset kvalitetskontrol til revision af specielt regnskabsklasse 

B-selskaberne. Dette kunne være en løsning, da det i afhandlingen er blevet belyst, at det er 

revisionsvirksomhederne, der reviderer små selskaber, herunder selskaber af regnskabsklasse B, der 

har de største problemer. Da en sådan ændring sikkert ville være meget omkostningsfuld, hvis den 

skulle gennemføres, ville det formentlig kun ske igennem international udvikling og dermed 

implementering igennem EU. Det ville kræve, at man på internationalt plan ændrede de 

revisionsstander og derved implementere disse i de danske revisionsstandarder
159

. 
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 Tredjemand: eksempelvis banker i forbindelse med långivning. Herunder leverandører, investorer m.fl. 
159

 Internationale revisionsstandarder (International Standards of Accounting, ISA), der udarbejdes af IFAC. 
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I relation hertil nævner Torben Bille Jensen
160

 følgende:  

 

”Så skulle man mere overveje noget internationalt, og der ved jeg, man i øjeblikket diskuterer, om 

der skal være revisionsstandarder for små og mellemstore virksomheder og noget for de helt store 

virksomheder. Problemet er jo bare, at vi ved jo godt, hvad en lille og en mellemstor virksomhed er 

herhjemme, men snakker vi med for eksempel tyskerne om det, jamen så mener de jo, at en 

omsætning på 500 mio.kr. det er en lille virksomhed i Tyskland. Det har vi jo en anden opfattelse af 

herhjemme, hvor det ville være en stor virksomhed”.  

 

Her bekræfter Torben Bille Jensen, at ovenstående anbefaling allerede diskuteres internationalt. 

Yderligere nævnes at der internationalt er et forskelligt syn på, hvad der betegnes som en 

henholdsvis stor og lille virksomhed. Dette forskellige syn på virksomhedsstørrelserne er en stor 

udfordring i forbindelse implementering af kvalitetskontrol i revisionsbranchen i Danmark på 

baggrund af EU. Det er det forskellige syn på virksomhedsstørrelserne, der skaber disharmonien om 

kvalitetskontrollen i revisionsbranchen i Danmark.   

 

Endeligt bekræfter Carl-Johan Juul-Jensen også anbefalingen:  

 

”Men i virkelighedens verden kunne man da godt forestille sig, at der var en light-udgave…”
161

.  

 

Anbefalingen kunne være et muligt tiltag, som kunne bringe balance mellem virksomhedsstørrelse, 

reguleringen og dermed også kvalitetskontrollen. Muligheden blev også bekræftet i interviewene, 

men rent praktisk ville anbefalingen kræve en omfattende international indsats, hvorfor denne 

løsningsmodel ikke bliver implementeret umiddelbart. 

 

10.1.1.2 Fælles kvalitetsstyringssystem 

Størstedelen af de revisionsvirksomheder, der er blevet sanktioneret, har haft problemer med 

kvalitetsstyringssystemet. Nedenstående anbefaling tager udgangspunkt i muligheden for et fælles 

                                                 
160

 Se bilag 13.2.1: Interview med kvalitetskontrollant og registreret revisor Torben Bille Jensen, side 2, 3. afsnit, svar 

til spørgsmål 4. 

 
161

 Se bilag 13.2.2: Interview med kvalitetskontrollant og statsautoriseret revisor Carl-Johan Juul-Jensen, svar til 

spørgsmål 4. 
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kvalitetsstyringssystem, som efter ovennævnte anbefaling også skulle opdeles efter 

regnskabsklasserne. Dette system kunne for eksempel uarbejdes i et samarbejde mellem 

revisionsbranchens foreninger FSR, FRR og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. På den måde ville man 

frigøre mange ressourcer i revisionsvirksomhederne. De mindre revisionsvirksomheder ville 

herigennem få mulighed for at anskaffe sig et system, som løbende kunne blive opdateret eksternt. 

De større revisionsvirksomheder ville muligvis også kunne mærke besparelser herved, da de 

antageligt anvender betydelige ressourcer på udvikling og opdatering af deres egen systemer. Med 

dette fælles system ville der alt andet lige blive frigjort nogle ressourcer. Yderligere kan man også 

forestille sig, at et fælles system ville give mere gennemsigtighed og lette kvalitetskontrollen.  

 

En ulempe ved denne anbefaling kan være, at revisionsvirksomhedernes ikke længere vil kunne 

konkurrere på kvaliteten af deres individuelle systemer overfor klienterne. I forbindelse med 

interviewene blev der spurgt om holdningen til indførslen af et fælles kvalitetsstyringssystem. Hertil 

var der delte meninger. Revisionsbranchen, repræsenteret af Torben Bille Jensen og Carl-Johan 

Juul-Jensen, havde følgende holdninger til forslaget. 

 

Torben Bille Jensen udtalte følgende:  

 

”Nej det tror jeg ikke, for det ville være utroligt svært. Fordi det er helt klart, at der er forskel på de 

store statsautoriserede firmaer, der har mange børsnoterede selskaber og så den mindre 

registrerede revisor, der ikke har nogen kunder med en omsætning af en hvis størrelse. Så er man 

altså nødsaget til at have flere systemer til de forskellige størrelser kunder”
162

.  

 

Man kan give Torben Bille Jensen ret i, at det vil være svært at indføre i praksis, og hvis det skulle 

indføres, ville man være nødsaget til at lave differentierede systemer i stil med det, der omtales i 

første anbefaling.   

 

Her er Carl-Johan Juul-Jensen også enig, idet han udtalte:  

 

”Så man kunne da godt lave et fælles kvalitetsstyringssystem, så alle var underlagt det samme og 

samme dokumentationsproces”
163

.  

                                                 
162

 Se bilag 13.2.2: Interview med kvalitetskontrollant og registreret revisor Torben Bille Jensen, svar til spørgsmål 5. 
163

 Se bilag 13.2.2: Interview med kvalitetskontrollant og statsautoriseret revisor Carl-Johan Juul-Jensen, svar til 

spørgsmål 5. 



 

 96 

 

Dette antyder, at der kunne være muligheder i et sådant system fremover, og med denne samme 

dokumentationsproces vil kvalitetskontrollen styrkes. Yderligere nævner Carl-Johan Juul Jensen i 

forlængelse heraf, at et fælles system ville gøre kontrollen lettere og give mulighed for at holde 

resultaterne op imod et fælles system. Han nævner også, at det er ikke selve systemet, der sikrer 

kvaliteten men brugen heraf. Desuden mener han, at det vil fjerne noget af individualiteten i 

branchen.   

 

Kim Sparlund udtalte følgende:  

 

”Det er et politisk valg, hvilke systemer man skal bruge, men jeg ser ikke umiddelbart noget behov 

for det. Som jeg ser det, skal kvalitetssystemet altid tilpasses den enkelte virksomhed, og jeg tror 

derfor ikke, at der er nogle fordele ved at indføre et fælles kvalitetsstyringssystem for alle. Jeg tror 

kun det vil blive en realitet i Danmark, hvis det måtte blive besluttet internationalt”
164

. 

 

Der er lidt uenighed imellem formandens udtalelse og repræsentanterne fra revisionsbranchen, idet 

formanden ikke ser nogen umiddelbare fordele ved forslaget. Han mener, at 

kvalitetsstyringssystemet skal tilpasses den enkelte virksomhed, hvilket man godt give han ret i. Det 

vurderes dog alligevel, at det skulle være muligt at udvikle et fælles kvalitetsstyringssystem. Dette 

kan begrundes med, at kvalitetsstyringssystemet under alle omstændigheder skal følge de samme 

revisionsstandarder. Derfor burde det være muligt at udvikle et sådant fælles system, der 

efterfølgende tilpasses den enkelte virksomhed. Endelig kan man godt tilslutte sig formandens 

udtalelse om, at dette forslag kun vil blive realiseret, hvis det indføres via international udvikling.     

 

Det skal tilføjes, at man som minimum burde udvikle et frivilligt nationalt system målrettet de små 

revisionsvirksomheder med få regnskabsklasse B-selskaber. 

 

10.1.2 Konsolidering af branchen 

Det antages, at hvis ovenstående anbefalinger ikke følges, vil man muligvis opleve en konsolidering 

af de mindre revisionsvirksomheder i branchen. På den måde vil de mindre revisionsvirksomheder 

kunne dele omkostningerne til de faglige ressourcer, som er nødvendige for at udvikle og 
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 Se bilag 13.2.3: Interview med formanden for Revisortilsynet Kim Sparlund, svar til spørgsmål 8. 
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vedligeholde et kvalitetsstyringssystem og dermed overholde kravene til den lovpligtige 

kvalitetskontrol.  

 

10.2 ”Public oversight” 

Den internationale tendens går imod ”public oversight” som følge af erhvervsskandaler. Det seneste 

tegn på denne tendens er, i forbindelse med den igangværende finanskrise, at det i EU drøftes, om 

man skal oprette et koordineret overvågningssystem. Dette har til formål at forbedre 

gennemsigtigheden i finansielle institutioner og stramme op på reguleringen for revision
165

. I 

relation hertil kan man forestille sig, at EU også vil indføre nye tiltag på revisionsområdet. Et 

nærliggende tiltag kunne være krav om et europæisk svar på PCAOB, hvor hver enkel medlemsstat 

skal indføre et offentligt tilsyn, hvor kontrollanterne er helt uafhængige af revisionsbranchen. Et 

sådant tilsyn ville alt andet lige forbedre offentlighedens tillid til uafhængigheden mellem 

kontrollanten og den kontrollerede part. Indførslen af ”public oversight” af revisionsbranchen i 

andre lande er allerede i udvikling. Eksempelvis kan man i ”The International Forum of 

Independent Audit Regulators”
166

, som blev oprettet i 2006 se, at mange lande allerede benytter sig 

af ”public oversight”. 

I forbindelse med interviews er revisionsbranchens og offentlighedens holdning til et sådant tilsyn 

belyst. I interviewet blev der spurgt om, hvordan de adspurgte ser mulighederne for en fremtidig 

kontrol udført af ikke-praktiserende revisorer, som det er tilfældet ved PCAOB. 

 

Torben Bille Jensen udtalte følgende:  

 

”Mulighederne er jo store for at det sker, men jeg ville være meget ked af det. Og det ville jeg være 

fordi, at kvalitetskontrol udført af folk, der ikke er indenfor branchen, går hen og bliver meget 

teoretisk, og det tror jeg ikke er en god ide. Jeg tror, det er meget vigtigt, at dem der kontrollerer 

også ved, ikke så meget systemer fordi det er rent teoretisk det er der ingen problemer i det kan alle 

kontrollere, men kommer man ind og kontrollerer på enkeltsager, så tror jeg det er vigtigt, at man 

har en revisorbaggrund. En ting er jo teori og en anden er praksis. Virksomhederne er nu engang 

forskellige, og man kan ikke bare sætte alting i bås, så det tror jeg, vil være en dårlig ting”
167

. 
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 07.11.08 ”EU-topmødet er - vistnok - enig om styring af finansmarkedet”, 

http://www.fagligt.eu/vaekstogbeskaeftigelse/finanskrisen/uformelt.aspx. 
166

 http://www.ifiar.org/aboutus/index.cfm. 
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 Se bilag 13.2.1: Interview med kvalitetskontrollant og registreret revisor Torben Bille Jensen, svar til spørgsmål 8. 
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Torben Bille Jensen er imod et PCAOB lignende tilsyn, og han argumenterer med, at en kontrollant 

uden revisorbaggrund vil have svært ved at kontrollere enkeltsagerne. Han ser det endvidere som 

sandsynligt, at et sådant tilsyn kunne blive indført i Danmark. Hans skepsis overfor indførslen 

skyldes, at med eksterne kontrollanter vil kontrollen blive mere firkantet. Hermed menes, ligesom 

det tidligere er blevet nævnt i spørgeskemaets konklusion, at indførslen af en sådan kontrol vil 

ændre kontrollens fokus fra indhold til formalia. Hvis kontrollanten er praktiserende revisor, må det 

formodes, at vedkommende har den fornødne faglige viden og praktiske erfaring. Dette vil give 

ham bedre forudsætninger for at være kontrollant end en ikke-praktiserende revisor.  

 

Carl-Johan Juul-Jensen udtalte følgende:  

 

”Det man kan frygte, hvis man får folk, der ikke er branchefolk, er, at de mangler baggrund og 

kendskab til området, altså mangler nogle kvalifikationer. Det ville jeg være bange for. Det vil lidt 

komme til at ligne finanstilsynet, altså finanstilsynets folk er jo heller ikke bankuddannede”
168

. 

 

Det ses, at der er enighed mellem de to kontrollanter. Deres holdning er helt i overensstemmelse 

med svarene på spørgeskemaundersøgelsens resultat til spørgsmål 9.17. Her tilkendegiver 

revisionsbranchen næsten entydigt, at der ikke er behov for et PCAOB lignende kontrolorgan i 

Danmark. Det må skyldes, at revisionsbranchen ser det som en trussel med denne stramning, der vil 

påføre dem nye og større administrative byrder. Revisionsbranchen ser det således udelukkende fra 

egen synsvinkel, men et sådan tiltag ville formentligt øge tilfredsheden iblandt offentligheden.    

 

Kim Sparlund udtalte til dette følgende:  

 

”Jeg kan umiddelbart ikke se, at det vil være hensigtsmæssigt at have et større korps af folk, der 

alene har til opgave at udføre kvalitetskontrol. Jeg tror derfor ikke, at det er noget, der vil blive 

gennemført, men det afhænger selvfølgelig også af den internationale udvikling”
169

. 

   

Kim Sparlund udtaler, at han ikke ser muligheder i denne form for kontrol i Danmark, medmindre 

det sker på baggrund af international udvikling. Til forskel fra de to kontrollanters udtalelser så 
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 Se bilag 13.2.2: Interview med kvalitetskontrollant og statsautoriseret revisor Carl-Johan Juul-Jensen, svar til 

spørgsmål 8. 
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 Se bilag 13.2.3: Interview med formanden for Revisortilsynet Kim Sparlund, svar til spørgsmål 6. 
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udtaler Kim Sparlund sig på et mere overordnet niveau, hvorimod de to kontrollanter udtaler sig om 

den praktiske tilgang og omkring de mulige konsekvenser heraf. 

 

Det kan ud af interviewene og ved spørgeskemaet udledes, at der er en bred skepsis imod et 

PCAOB lignende kontrolorgan i Danmark. Revisionsbranchen vil formentlig kæmpe imod 

indførslen af et sådan kontrolorgan. Den skepsis kan sidestilles med den skepsis, revisionsbranchen 

generelt udviser overfor indførsel af stramninger. Her tænkes for eksempel på tiltaget i revisorloven 

2008, omkring Erhvervs- og Selskabsstyrelsens mulighed for adgang til revisionsvirksomhedernes 

arbejdspapirer uden retskendelse. Det skyldes at branchen finder, at dette er en unødvendig 

beføjelse, at undersøgelserne sker uden retskendelse. 

 

10.3 Erhvervsskandaler 

Udviklingen af regulering i forbindelse med lovpligtig kvalitetskontrol er opstået på baggrund af 

erhvervsskandaler. Det er fundet interessant, at undersøge branchens holdning på området. Igennem 

interviewene blev det undersøgt, om de adspurgte mener, den lovpligtige kvalitetskontrol 

fremadrettet vil afværge erhvervsskandaler. 

 

Torben Bille Jensen udtalte følgende:  

 

”Dem der gør det her, vil gøre det under alle omstædigheder. De lader sig presse af kunden, og så 

laver de bare fiktive papirer og andet som man skal være skide dygtig for at gennemskue. Når man 

går og kontrollerer det her, så stoler man jo på hvad der står i arbejdspapirerne…..Altså man kan 

ikke undgå disse erhvervsskandaler”
170

.    

 

Essensen af Torben Bille Jensens udtalelse må være, at hvis revisoren i samarbejde med klienten 

ønsker at foretage besvigelser, er det stort set umuligt at opdage for kontrollanten. Torben Bille 

Jensen mener, at det ikke er kontrollantens opgave at revidere de udvalgte sager igen men mere at 

kontrollere, om kvalitetsstyringen og herunder dokumentationen er i orden. Med andre ord vil det 

være en tilfældighed, hvis bevidste besvigelser blev opdaget af kontrollanten. Dette skal ses i lyset 

af, at kontrollanten kun foretager en stikprøve af revisionsvirksomhedens samlede antal sager.   

 

Carl-Johan Juul-Jensen udtalte:  
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 Se bilag 13.2.1: Interview med kvalitetskontrollant og registreret revisor Torben Bille Jensen, svar til spørgsmål 12. 
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”Jeg tror alt andet lige, at der bør der blive fanget flere sager. Der bør være sket en opstramning 

på kvaliteten. Det må være konsekvensen af den lovpligtige kvalitetskontrol. Det er umuligt at måle 

det, men det er min opfattelse”
171

. 

 

Carl-Johan Juul-Jensen mener, at kontrollen burde minimere antallet af erhvervsskandalerne i og 

med, at der er sket en forbedring af kvaliteten. Grunden er, at den skærpede kvalitetskontrol vil få 

revisorerne til automatisk at fokusere på kvaliteten af deres arbejde, hvilket derigennem bør afværge 

flere skandaler. Carl-Johans Juul-Jensen udtalelse er, til forskel fra Torben Bille Jensen udsagn, 

baseret på, at revisor ikke selv er involveret i besvigelserne. Dermed er det revisor, der vil afværge 

skandalerne som et resultat af den forbedrede kvalitet.    

 

Kim Sparlund udtalte:  

 

”Det korte svar er derfor, at den lovpligtige kvalitetskontrol er med til at mindske sandsynligheden 

for erhvervsskandaler, men kvalitetskontrollen kan på ingen måde eliminere erhvervsskandaler”
172

. 

 

Kim Sparlund er overordnet er enig med kvalitetskontrollanterne, som også mener, at 

erhvervsskandalerne altid vil finde sted. Han mener, at kvalitetskontrollen bevirker, at der kommer 

øget fokus på revisors arbejde, hvilket skaber en præventiv effekt. Denne præventive effekt 

indebærer, at kvaliteten af revisors arbejde forbedres, hvilket medfører, at man vil afværge flere 

erhvervsskandaler.   

 

Det kan konkluderes, at kvalitetskontrollens udvikling og forbedring vil medvirke til at minimere 

risikoen for erhvervsskandaler, men den vil aldrig helt kunne afværge disse. I de tilfælde hvor 

revisor er medvirkende i besvigelserne, vil det altid være svært at opdage erhvervsskandalerne, 

hvilket er en anden problemstilling omkring revisors uafhængighed.   

                                                 
171

 Se bilag 13.2.2: Interview med kvalitetskontrollant og statsautoriseret revisor Carl-Johan Juul-Jensen, svar til 

spørgsmål 12. 
172

 Se bilag 13.2.3: Interview med formanden for Revisortilsynet Kim Sparlund, svar til spørgsmål 6. 
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10.4 Delkonklusion 

På baggrund af den konstaterede disharmoni, blev der udledt to anbefalinger til forbedring af 

reguleringen og dermed den lovpligtige kvalitetskontrol. Revisionsstandarderne kan tilpasses efter 

samme princip som opdelingen af regnskabsklasserne, for derigennem at skabe en differentieret 

lovpligtig kvalitetskontrol, tilpasset den enkelte erklæringsopgaves størrelse. I relation hertil kan 

man indføre et fælles kvalitetsstyringssystem for revisionsbranchen, som efter samme princip bliver 

differentieret til erklæringsopgaves størrelse. Fordelene ved anbefalingerne er, at både de store og 

små revisionsvirksomheder kan mindske deres ressourcer til udvikling og vedligeholdelse af 

kvalitetsstyringssystemet. Herudover kan kvalitetskontrollens tilpasning til den enkelte 

erklæringsopgave medvirke til, at revisionsvirksomhedens arbejdshandlinger fremover harmonerer 

med opgavens størrelse. Endvidere kan anbefalingen forbedre kontrolmulighederne, da et fælles 

kvalitetssystem giver mulighed for en bedre sammenligning af kontrollens resultater på tværs af 

revisionsbranchen. En ulempe ved anbefalingen er, at revisionsvirksomhederne ikke kan konkurrere 

på deres individuelle kvalitetsstyringssystemer. Hvis anbefalingerne ikke realiseres, forventes en 

yderligere konsolidering af branchens mindre revisionsvirksomheder. 

 

Den internationale tendens går mod lovpligtig kvalitetskontrol udført af et eksternt uafhængigt 

kontrolorgan, hvor kontrollen udføres at ikke-praktiserende revisorer. Revisionsbranchen forholder 

sig imidlertid skeptisk overfor et sådant tiltag i Danmark, hvorfor der eksisterer et dilemma mellem 

hvordan offentligheden og revisionsbranchen mener den lovpligtige kvalitetskontrol skal indrettes. 

 

Kvalitetskontrollen er medvirkende til at afværge erhvervsskandaler. Idet revisionsvirksomhederne 

ved kvalitetskontrollen fokuserer mere på kvalitet, hvilket skaber en afledt præventiv effekt, der er 

medvirkende til at mindske risikoen for erhvervsskandaler. Erhvervsskandaler vil altid kunne 

forekomme og det er umuligt at måle effekt af kvalitetskontrollen.     

 

 

 



 

 102 

11 Konklusion 

Formålet med denne afhandling var at analysere, hvilken indflydelse Revisortilsynets 

kvalitetskontrol har på revisionsbranchen. 

 

Den historiske udvikling viste, at erhvervsskandalerne har svækket offentlighedens tillid til 

revisionsbranchen. Denne udvikling har medført oprettelsen af ekstern lovpligtig kvalitetskontrol 

igennem Revisortilsynet under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Revisortilsynet har haft den 

indflydelse på revisionsbranchen, at man er gået fra foreningsbaseret til lovpligtig kvalitetskontrol. 

Revisionsbranchen har dermed givet afkald på noget af deres selvregulering som et led i den 

internationale udvikling på området.   

 

Igennem det internationale samarbejde og EU’s henstilling om kvalitetssikring fra 2000 er 

reguleringen af revisionsbranchen i revisorloven 2003 blevet ændret således, at den lovpligtige 

kvalitetskontrol nu omfatter alle revisorer, der udfører erklæringsopgaver overfor tredjemand. Det 

har haft den betydning, at hovedparten af revisionsvirksomhederne nu er underlagt tre former for 

kvalitetskontrol, den interne-, den lovpligtige- og den foreningsbaserede- kvalitetskontrol. Videre er 

det blevet et lovkrav for revisionsvirksomhederne at have et opdateret kvalitetsstyringssystem, 

hvilket også er genstand for kvalitetskontrollen sammen med kontrol af udvalgte enkeltsager. 

Indførslen af den lovpligtige kvalitetskontrol og Revisortilsynet har ydermere medført, at der nu i 

højere grad er mulighed for at sanktionere de revisionsvirksomheder, der ikke overholder de nye 

krav. 

 

I 2008 blev der vedtaget en ny revisorlov på baggrund af EU’s nye 8. direktiv. Det har haft den 

indflydelse, at der er sket en yderligere stramning på området for lovpligtig kvalitetskontrol. 

Herunder er der oprettet et offentligt tilsyn, der varetages af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og har 

til formål at kontrollere Revisortilsynet. Endelig har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen også fået 

mulighed for adgang til revisors dokumentation uden foregående retskendelse. Yderligere er 

kontrolfrekvensen blevet øget for revisionsvirksomheder, der reviderer selskaber af offentlig 

interesse. Revisortilsynet har også fået mulighed for at udpege ikke-praktiserende revisorer som 

kvalitetskontrollanter. Desuden har det internationale samarbejde haft den indflydelse, at 

udenlandske myndigheder nu også kan få adgang til revisors dokumentation igennem Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen. På få år er revisionsbranchen således gået fra ingen regulering omkring 
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kvalitetskontrol til nu at være pålagt en omfattende regulering i takt med den internationale 

udvikling. 

 

Revisortilsynet er reguleret efter en forretningsorden samt en bekendtgørelse om kvalitetskontrol og 

Revisortilsynets virksomhed. Revisortilsynets kvalitetskontrol udføres efter retningslinierne, som er 

udarbejdet af Revisortilsynet og godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Retningslinierne har 

influeret revisionsbranchen således, at alle revisionsvirksomhederne nu bliver kontrolleret ens. Det 

har medført, at man ikke længere kan undslå sig for at blive kontrolleret, hvis man udfører 

erklæringsopgaver, hvilket kan skabe en mere jævnbyrdig konkurrence blandt de mindre 

revisionsvirksomheder. 

 

Ud fra Revisortilsynets redegørelser kan indflydelsen af den lovpligtige kvalitetskontrol analyseres. 

Her fremgår det, at størstedelen af revisionsbranchen, herunder specielt de store 

revisionsvirksomheder, lever op til den lovpligtige kvalitetskontrol. Det skyldes, at denne gruppe 

revisionsvirksomheder er vant til kvalitetskontrol, henholdsvis igennem den foreningsbaserede- 

eller den interne kvalitetskontrol, herunder også ved internationale samarbejder. Det er hovedsagligt 

de mindre revisionsvirksomheder og enkeltmandsvirksomheder, der har problemer med 

overholdelse af kravene til kvalitetskontrollen. Årsagen hertil er, at en del af denne gruppe 

revisionsvirksomheder ikke har de fornødne ressourcer og/eller vilje til at efterleve 

kvalitetskontrollens krav. I forlængelse heraf viser redegørelserne, at en femtedel af de udtrukne 

revisionsvirksomheder, som følge af indførslen af den lovpligtige kvalitetskontrol, har udmeldt sig 

Revireg. Årsagen til at størstedelen af de sager Revisortilsynet har sanktioneret, har været 

manglende implementering af et kvalitetsstyringssystem. Revisortilsynets sanktionsmuligheder har 

haft den indflydelse på revisionsbranchen, at alle revisionsvirksomheder i dag enten har indført et 

kvalitetsstyringssystem eller har udmeldt sig af Revireg. Indflydelsen har gjort, at der er blevet 

”ryddet op” i revisionsbranchen og dermed øget kvaliteten af revisionsvirksomhedernes arbejde.   

 

Spørgeskemaundersøgelsen havde til formål at undersøge hvordan revisionsbranchen opfatter 

indførslen af Revisortilsynet og den lovpligtige kvalitetskontrol. Undersøgelsen viser, at 

hovedparten af revisionsbranchen mener, at der er et behov for Revisortilsynet og finder det 

positivt, at der nu er blevet ryddet op i branchen. Desuden viser undersøgelsen, at det specielt er de 

mindre samt registrerede revisionsvirksomheder, der har haft de største udfordringer ved indførslen 

af Revisortilsynet og den lovpligtige kvalitetskontrol.  
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Flertallet i revisionsbranchen deler den holdning, at det styrker uafhængigheden og alt andet lige vil 

skabe større tillid fra offentligheden, at det fremover er Revisortilsynet, der udvælger 

kvalitetskontrollanterne. Revisionsbranchen finder dog ikke, at det vil styrke uafhængigheden, hvis 

Revisortilsynet fremover benytter ikke-praktiserende revisorer som kontrollanter. Denne holdning 

kan sammenholdes med, at revisionsbranchen også er meget enig om, at man ikke ønsker et 

kontrolorgan bestående af ikke-praktiserende revisorer i Danmark, som man praktiserer det i USA. 

Årsagen til denne modstand skyldes, at det vil ændre kvalitetskontrollens fokus fra indhold til 

formalia. 

 

Desuden mener branchen, at den reducerede kontrolfrekvens vil have en positiv indflydelse på de 

administrative og økonomiske byder, hvorimod den forøgede kontrolfrekvens vil have en negativ 

indflydelse på byrderne. Herudover viser undersøgelsen, at de store revisionsvirksomheder tillægger 

den interne kvalitetskontrol størst betydning, hvor de mindre revisionsvirksomheder tillægger den 

lovpligtige kvalitetskontrol størst betydning. Dette viser, at der er en klar sammenhæng imellem 

virksomhedens størrelse og den betydning, de tillægger henholdsvis den interne kvalitetskontrol og 

den lovpligtige kvalitetskontrol.  

 

Størstedelen af revisionsbranchen mener ikke, at det er relevant, at hverken Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen eller udenlandske myndigheder får mulighed for adgang til revisors 

arbejdspapirer uden retskendelse, da dette opfattes som en krænkelse af revisors retsbeskyttelse. 

Endvidere er det revisionsbranchens opfattelse, at den lovpligtige kvalitetskontrol øger 

kvalitetsniveauet af revisors arbejde og derigennem reducerer risikoen for revisors inddragelse i 

erhvervsskandaler. 

 

Endelig kan det konkluderes, at Revisortilsynet og den lovpligtige kvalitetskontrol har haft en 

væsentlig indflydelse på revisionsbranchen, idet der er opstået en form for disharmoni imellem de 

mindre og større revisionsvirksomheder, som er underlagt den samme lovgivning. Hermed menes, 

at lovgivningen er udarbejdet for at undgå yderligere erhvervsskandaler, som alt andet lige er mere 

målrettet imod revisionsvirksomheder med større klienter. Det har imidlertid den konsekvens, at de 

mindre revisionsvirksomheder er underlagt samme regulering, hvilket virker bemærkelsesværdigt 

deres størrelse taget i betragtning. Det kan begrundes med, at lovgivningen fra EU’s side, virker 

som om den aldrig har været tiltænkt at skulle omfatte de mindre revisionsvirksomheder, som 

eksisterer i Danmark. 
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For at imødekomme disharmonien anbefales det, at reguleringen og dermed kvalitetskontrollen 

tilpasses størrelsen af den enkelte erklæringsopgave revisionsvirksomheden udfører. Efterleves 

anbefalingerne ikke, vil konsekvensen formentlig være en yderligere konsolidering af branchens 

mindre revisionsvirksomheder. 

 

Afslutningsvist vurderes empirien i form af spørgeskemaundersøgelsen og interviewene velegnede 

til at undersøge problemformuleringens tilhørende spørgsmål. Det begrundes med, at 

spørgeskemaundersøgelsen og interviewene først er blevet udarbejdet efter analysen af henholdsvis 

teorien, udviklingen, reguleringen og redegørelserne. På den måde blev der tidligt i processen, 

dannet et solidt grundlag og en fyldestgørende empiri, idet det også var muligt at benytte især 

interviewene som en slags udfyldelse på fremkomne uklarheder igennem arbejdet med 

afhandlingen. Retrospektivt kan man sige, at det tilsyneladende ville have været hensigtsmæssigt at 

forklare respondenten indholdet af den nye revisorlov forud for afgivelse af spørgsmålene. Nogle få 

af respondenternes svar bar præg af, at de ikke var bekendt med indholdet af den nye revisorlov af 

2008. Fraset dette er fremgangsmåden vedrørende tilblivelsen af afhandlingen fundet 

tilfredsstillende, idet de forskellige typer empiri har suppleret hinanden med hver deres individuelle 

styrke. På den baggrund vurderes afhandlingen, at have opfyldt sit formål, nemlig at belyse hvilken 

indflydelse Revisortilsynets kvalitetskontrol har haft på revisionsbranchen. Afhandlingen er 

naturligvis ikke udtømmende, men belyser det mest relevante på området.  
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13 Bilag 

13.1 Spørgeskemaundersøgelse 

13.1.1 Oplæg til spørgeskemaundersøgelse  

 

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende lovpligtig kvalitetskontrol i revisionsbranchen i 

Danmark. 

 

Kære Respondent 

 

Vi er to cand.merc.aud studerende fra Handelshøjskolen i København (CBS), der er i gang med at 

skrive vores kandidatafhandling omhandlende indførslen af lovpligtig kvalitetskontrol i Danmark. I 

den forbindelse, finder vi det interessant at høre hvordan revisionsbranchen opfatter den lovpligtige 

kvalitetskontrol. 

 

Spørgeskemaet indeholder 20 korte spørgsmål og er estimeret til at tage ca. 5-6 minutter at 

gennemføre og din besvarelse vil selvfølgelig være anonym. 

  

Link til spørgeskema:  

http://FreeOnlineSurveys.com/rendersurvey.asp?sid=kex8qloco1mq0sb492245 

 

 

Vi håber at du vil hjælpe os med, at belyse dette spændende og ikke mindst relevante emne. 

 

På forhånd mange tak. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jacob Andersen & Andreas Feldvoss Ring-Larsen 

http://freeonlinesurveys.com/rendersurvey.asp?sid=kex8qloco1mq0sb492245
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13.1.2 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 
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13.1.3 Beregninger til spørgeskemaundersøgelse  

Spørgsmål nummer 1 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 

Standardafvigelsen 1,0 0,9 1,1 1,2 1,2 1,1 0,9 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 

               

Sum RR 131 86 112 94 120 131 115 114 131 146 160 140 

Gns. RR 3,6 2,4 3,1 2,6 3,3 4,0 3,2 3,2 4,0 4,4 4,7 4,0 

               

Sum SR 462 201 427 375 340 445 333 333 477 443 494 435 

Gns. SR 4,2 1,8 3,9 3,7 3,1 4,2 3,0 3,2 4,5 4,0 4,7 3,9 

               

Sum i alt 595 290 540 471 464 581 453 452 613 594 659 580 

Gns. I alt 4,0 2,0 3,7 3,4 3,2 4,1 3,1 3,2 4,4 4,3 4,7 3,9 

               

Antal "Ved ikke" RR 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 2 1 

Antal "Ved ikke" SR 0 0 2 9 2 4 1 7 6 8 6 0 

             

Forkortelser:             

RR = Registreret revisorer            

SR = Statsautoriseret revisorer           

Gns. = Gennemsnit              

              

Interval for svarmuligheder til brug for gennemsnit:       

I meget høj grad 1             

I høj grad 2             

I nogen grad 3             

I lav grad 4             

Slet ikke 5             

Ved ikke* 6             

              

Gennemsnit der er kommenteret i afhandlingen        

              

*Svarmuligheden "ved ikke" (6), er udeholdt af gennemsnitsberegninger   
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13.2 Interviews  

13.2.1 Kvalitetskontrollant og registreret revisor Torben Bille Jensen 

 

Interview med kvalitetskontrollant og registreret revisor Torben Bille Jensen fra 

revisionsvirksomheden TimeVision, Falkoner Allé 1, 3, 2000 Frederiksberg. 

Interview udført den 3. november 2008 kl. 09.00.  

 

1. Hvilken indflydelse har Revisortilsynets kvalitetskontrol på revisionsbranchen? 

Det har den indflydelse, at mange mindre, især registrerede firmaer som ikke er medlem af FRR så 

er det noget helt ny for dem. Hvis du er medlem af FRR, så har der været foreningsbaseret kontrol 

siden ca. 1998 med kontrol hvert tredje år. Det vil så sige, at de revisorer som var med dengang, 

havde altså allerede et system, da den lovpligtige kontrol kom, hvorfor det ikke har haft den store 

betydning for dem. Men især for dem har ikke var medlem af FRR, de har aldrig haft et system og 

der var det helt nyt og for dem har det været en barsk omgang. Også fordi at den del af dem har 

været ældre, som måske en meget lille kundemasse, som det her vedrører og som har været meget 

fordyrende at få sådan et system. Det gælder både tidsmæssigt og økonomisk, for eksempel hvis du 

har en omsætning på t.kr 300-400, når disse skal lave et system tager det meget tid og så kommer 

selve kontrollen, der koster typisk minimum t.kr 10-12. Det er mange penge for en virksomhed med 

den omsætning og en procentvis stor del af overskuddet.   

 

2. Hvordan opfatter du, at revisionsbranchen har taget imod den lovpligtige kvalitetskontrol? 

Det er meget forskellige. Dem der har været vant til det, de har taget godt imod det. De har også 

kunne se det fornuftige. Har du for eksempel haft en større revisionsvirksomhed, så har du set det 

gode i det, fordi de har opfyld de her krav hele tiden. Og så har de her virksomheder været presset 

af de små firmaer, som ikke har haft den her kontrol. Det vil sige rent prismæssigt, har de kunne 

komme med nogle tilbud, der har været væsentligt billigere fordi de ikke har levet op til de her ting. 

Til gengæld er der mange små, især måske registrerede revisorer af ældre årgang, plus 60-65 år. Det 

har været rigtig skidt for dem. De har ikke haft forståelse for hvad det her drejer sig om. Det at 

skulle begynde at skrive aftalebrev for eksempel, har de ikke forstået spor af. Nu har de haft den her 

kunde i 40 år og nu skal de til at skrive hvad de egentlig har lavet/skal lave med kunden. Det har der 

været mange der ikke har kunnet forstå. At fortælle hvad firmaet laver til en kunde man lavet i 40 år 

og skulle til det her op – det forstår de ikke.  
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3. Hvad mener du er årsagen til, at så mange revisorer har udmeldt sig af Revireg? 

Jamen der er ingen tvivl om, at hovedparten af dem der har meldt sig ud af Revireg det er mindre 

registrerede firmaer og mange enkeltmandsvirksomheder, som i stort stil ikke har haft en 

reivsionskunde, men egentlig mere reviewkunder og egentlig kun har arbejdet som bogholder 

faktisk. Disse har fået der titel i tidens morgen, da den egentlig var ”gratis”. Der jo egentlig en del i 

tidernes morgen, der kunne komme med faktisk uden at skulle have en egentlig eksamen. Mange af 

dem har måske haft et eller to selskaber, men resten det har jo været almindeligt bogholderiopgaver 

for kunder rundt omkring. De har jo ikke kunnet se nogen grund til at skulle forsætte og have 

registreringen for de har ikke haft noget at bruge den til. De kunne forsætte med de altid har haft. 

Den ene eller to kunder, den har de så overgivet til en af deres kollegaer. 

 

4. Kunne man i fremtiden overveje, om den lovpligtige kvalitetskontrol og herunder loven, blev 

tilpasset den enkelte sags størrelse, ligesom selskaberne i dag er opdelt i regnskabsklasser? 

Man kan ikke sige kontrollen, men man kan måske sige, at den kontrol der skal laves på en lille el. 

mellemstor virksomhed bør være anderledes end på en af de store virksomheder. Der er trods alt 

forskel på at revidere den lille bager på hjørnet, der tilfældigvis er et selskab og så Danske bank el. 

Maersk. I dag er princippet jo, at revisionen er ens for de to former. Det gør også at det der bliver 

lavet nogen gange er standardiseret fordi det koster en del penge og det har man ikke råd til ved den 

lille bager.  

Så skulle man mere overveje noget internationalt og der ved jeg man i øjeblikket diskuterer om der 

skal være revisionsstandarder for små og mellemstore virksomheder og noget for de helt store 

virksomheder. Problemet er jo bare, at vi ved jo godt hvad en lille og en mellemstor virksomhed er 

herhjemme, men snakker vi med for eksempel tyskerne om det. Jamen så mener de jo at en 

omsætning på kr. 500 mio. det er en lille virksomhed i Tyskland. Det har vi jo en anden opfattelse 

af herhjemme, hvor det ville være en stor virksomhed. Internationalt kan det være svært og fastsætte 

nogle fælles retningslinier for dette. 

 

5. Hvad er din holdning til, at der i fremtiden blev lovgivet om og dermed indført et fælles 

kvalitetsstyringssystem for alle revisionsvirksomheder i Danmark eventuelt også Internationalt? 

Nej det tror jeg ikke, for det ville være utroligt svært. Fordi det er helt klart, at der er forskel på de 

store statsautoriserede firmaer, der har mange børsnoterede selskaber og så den mindre registrerede 

revisor, der ikke har nogen kunder med en omsætning af en hvis størrelse. Så man altså nødsaget til 

at have flere systemer til de forskellige størrelser kunder. Også kan man sige, at skulle dette have 

været indført, så skulle man have indført det dengang det startede op. For i dag har firmaerne ofret 
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mange penge på at fået lavet deres systemer, enten udviklet eller købt nogen systemer der har været 

på markedet, som man har betalt rimelig mange penge for systemerne og det har ikke været gratis 

for firmaerne det her. For eksempel ved jeg, at FRR sælger et system der hedder Revimentor, som 

de sælger til enkeltmandsvirksomheder, der koster for ca. kr. 15.000 årligt. Det er kun hvis man er 

en selv, hvilket vil sige at hvis man ligger på en omsætning på ca. kr. 500.000. Herefter afhænger 

prisen af virksomhedens størrelse og kompleksitet. De meget store revisionsfirmaer bruger vel 

million beløb på systemerne.     

 

6. Hvilke fordele og ulemper ser du ved, at det fremover er Revisortilsynet der tildeler 

revisionsvirksomheden en kvalitetskontrollant? 

Jeg vurderer, at det vil have lidt indvirkning, fordi der er ingen tvivl om, at nogle af de 

kvalitetskontrollanter vi har i dag, der er lidt blødsødne og har måske været lidt for flinke ved nogle 

af de her firmaer. Man kan sige, at uafhængigheden bliver væsentligt forøget ved at det nu ikke 

nogen man selv kan vælge. Nu er det jo sådan, at det skal være en uafhængig revisor, men alligevel 

vil jeg sige at, det er jo almindelig kendt, at hvis man skal slippe let igennem så er der tre-fire 

kvalitetskontrollanter hos de registrerede og hos de statsautoriserede, som man skal vælge fordi, dér 

er det altså ti gange lettere end hos andre. Der er jo forskel på kontrollanter, der er nogle der er 

hårde i det og mener det hele bare skal være helt perfekt og der andre der ser meget imellem 

fingrene på det. Det er såmænd ikke anderledes end hvis du har revisionskunder, hvor der nogen 

revisorer, der slår ned på det mindste og så er der nogen der gradbøjer tingene en lille smule. Det er 

stadig revisor, der skriver under på, at han er uafhængig igennem tro/love erklæringen, så i den 

retning er der ingen forskel. Men det der sker er, at du kan ikke bare vælge din egen kontrollant og 

det kan jeg godt se en lille fordel i. Jeg kan så i et problem i, at det også er Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen der kører den økonomiske del. Sådan som jeg har forstået de vil køre det på, er jo 

faktisk bare er regningen der går igennem dem og det kan godt give en masse ”kludder”. Og har de 

tænkt sig, at indføre en fællespris. Jeg ved, at det har man ikke bestemt sig for endnu i Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, om der bliver lagt en time pris for det her som er fast for alle, eller må 

kvalitetskontrollanterne selv bestemme hvad de skal have i timen. Og hvis de selv må bestemme det 

og de bliver valgt ud, så er der ikke engang fri konkurrence. Så risikerer du at det bliver dyrere, 

fordi du ikke skal ud og tilbyde en vare. 

 

7. Hvilken indflydelse vil den nye revisorlov af 2008 have på den lovpligtige kvalitetskontrol i 

Danmark?  
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Det har jo den indflydelse, at nu bliver det hvert sjette år i stedet for hvert fjerde år. Man kan så 

sige, at når nu alle har været igennem en gang, så burde systemerne være oppe at køre. Jeg er ikke 

sikker på, at det har den helt store indflydelse, det burde det ikke have. I det hele taget, er der ikke 

noget i den nye revisorlov, som jeg ser det, der strammer op på det her. 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen får nu mulig for, at komme på uanmeldte besøg i virksomheden 

uden dommerkendelse og det har der været meget snak om, da det er noget med lovhjemmel. Dette 

er dog ikke den største indflydelse. Den største forskel er, at det nu er hvert sjette år i stedet for 

hvert fjerde år. Det der måske har betydning for nye virksomheder der opstarter, der ved jeg ikke 

hvad man har tænkt sig at gøre det, fordi i teorien, hvis du starter op i dag kan der gå op til seks år 

inden man bliver kontrolleret. Man kunne godt forestille sig, at Revisortilsynet siger at alle nye 

virksomheder skal kontrolleres inden for de første to år. Det synes jeg ville være en god ting, så 

man er sikker på, at dem der kommer også har et system.  

 

8. Hvordan ser du mulighederne for en fremtidig lovpligtig kvalitetskontrol udført af ikke-

praktiserende revisorer, ligesom man i USA har PCAOB?  

Muligheder er jo store for at det sker, men jeg ville være meget ked af det. Og det ville jeg være 

fordi, at kvalitetskontrol udført af folk der ikke er indenfor branchen, går hen og bliver meget 

teoretisk og det tror jeg ikke er en god ide. Jeg tror det er meget vigtigt at dem der kontrollere også 

ved, ikke så meget systemer fordi det er rent teoretisk det er der ingen problemer i det kan alle 

kontrollere, men kommer man ind og kontrollerer på enkeltsager, så tror jeg det er vigtigt at man 

har en revisorbaggrund. En ting er jo teori og en anden er praksis. Virksomhederne er nu engang 

forskellige og man kan ikke bare sætte alting i bås, så det tror jeg vil være en dårlig ting. 

 

9. I redegørelsen 2007 beskrives det, at Revisortilsynet fremadrettet vil fokusere mere på 

enkeltsager. Betyder det, at der nu er ”ryddet op” i branchen med hensyn til indførsel af 

kvalitetsstyringssystemer? 

Ja det tror jeg der er, da jeg tror at man nu har været igennem alle virksomhederne og 

kontrollanterne har kontrolleret at der et system. Enkeltsagerne er derfor nu meget mere 

interessante, for at se om revisorer overholder de ting de skal for eksempel ulovligt aktionærlån og 

mange andre ting. En ting er at man har et system, det er egentligt ikke særligt svært fordi man kan 

jo købe de der færdige systemer og så ændre groft sagt navnene hvorpå man har et system, men hvis 

ikke du bruger det, så har du altså problemer.  

Nu er vi dernede, hvor det er den enkelte revisors arbejde, der bliver afgørende og ikke firmaets 

system. En af de sjove ting det bliver jo sådan noget som uafhængighed, fordi det kan de store 
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autoriserede også have problemer med. Vi havde jo det fra Roskilde bank, hvor de gik og spillede 

golf og alt muligt, altså direktøren og revisoren. Så når sådan noget kommer op i pressen ser det lidt 

dårligt ud.  

 

10. Vurderer du, at der vil være færre sager der bliver sanktioneret i fremtiden? 

Ja det tror jeg, for nu har man som sagt været igennem dem alle sammen en gang og det vil sige, at 

de største grove sager har vi været igennem en gang. Jeg tror der stadig vil være mange, hvor man 

skal have en fornyet kontrol og sager der får anmærkninger, men jeg håber at der ikke ligeså mange 

der får sager i Disciplinærnævnet. Det vil jo sige, at så lavede revisorerne ikke deres arbejde godt 

nok fordi nu er vi jo nede på enkeltmandssagerne. Og hvis der er mange der ryger i 

Disciplinærnævnet, og det ville jeg sgu være ked af, og det tror jeg ikke på og håber på at 

revisorbranchen laver deres arbejde godt nok. Jeg synes også, at hovedparten af de sager, der har 

været i Disciplinærnævnet, er sager hvor der ikke har været et kvalitetsstyringssystem overhovedet. 

Man skal jo stadig huske på, at nu fokuserer man mere på enkeltmandssagerne, men man har hele 

tiden skulle kontrollere enkeltmandssagerne, så det er der ikke noget nyt i. Man kigger bare på flere 

nu og det er det man fokuserer sit arbejde på nu mere end før. Så jeg håber og tror på at det falder 

meget. 

 

11. Vurderer du bødestørrelserne fra Disciplinærnævnet er rimelige, eksempelvis i forbindelse med 

manglende indførsel af et kvalitetsstyringssystem? 

Det er et godt spørgsmål og det mener jeg rent faktisk de er. Jeg ved godt at de fleste revisorer 

synes simpelthen at de er for grove, men revisorer har jo vidst, at de skulle have det her system i 

lang tid. Jeg fatter heller ikke, at man får foretaget en kontrol, når man ikke har et system. Så jo – 

det synes jeg egentlig har været rimeligt nok, også fordi dem der ikke har, det er jo folk der har kørt 

på frihjul. Til gengæld kan jeg godt se, at de helt små registrerede med en omsætning på kr. 

300.000, at får en bøde på kr. 100.000 for ikke at have et system så er de jo færdige. Men så burde 

de jo bare ikke have en registrering eller bare have deponeret den. Det er revisorerne der har haft et 

problem, at de ikke selv kunne se, at de skulle deponere beskikkelsen, fordi de ikke har et behov for 

at have den. Og hvis skulle beholde den må de leve op til kravene. Vi kan ikke have revisorer der 

går rundt og laver revision uden egentlig at kunne følge systemerne.   

 

12. Mener du, at indførslen af den lovpligtige kvalitetskontrol har og fremover vil afværge 

erhvervsskandaler? 
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Nej, det tror jeg ikke på. Den her kontrol ændrer jo ikke på ret mange ting i den sammenhæng. 

Fordi den her kontrol fanger det simpelthen ikke, da man skal være utrolig heldig, at komme ind og 

lave en kontrol på sådan en sag, man kender den jo ikke på forhånd. Og hvis du har de store 

autoriserede firmaer, som har mange kunder, så er det jo under en % der egentlig bliver kontrolleret. 

Man skal dog stadig huske på, at kvalitetskontrol som man har fået nu ikke er anderledes tidligere 

fordi du nu har et system og arbejdspapirer du skal dokumentere, men principielt har revisor altid 

lavet disse ting, men han har bare haft det i hovedet i stedet for. Det er også det mange af de gamle 

revisorer siger. Man kan sige det er dokumentationen der er blevet bedre i den retning, men det gør 

jo ikke, at de revisorer som vil hjælpe andre på den ene eller anden måde bliver det samme og jeg 

tror at det bliver de færreste man fanger i kontrollen. Kontrollen i USA er lavet af ikke revisorer, de 

sgu ikke hvad de har snakket om, man laver noget teoretisk, men det er jo ikke normalt at revisor 

laver sådanne erhvervsskandaler med videre. Dem der gør det her, vil gøre det under alle 

omstædigheder. De lader sig presse af kunden og så laver de bare fiktive papirer og andet som man 

skal være skide dygtig for at gennemskue. Når man går og kontrollerer det her, så stoler man jo på 

hvad der står i arbejdspapirerne. Vi kan jo ikke gå ud til revisionsfirmaernes kunder og reviderer. 

Lad eksempelvis tage de store erhvervsskandaler i USA eksempelvis Enron hvor revisor bare 

brændte arbejdspapirerne, så var der ikke nogen kontrol mere. Altså man kan ikke undgå disse 

erhvervsskandaler.    
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13.2.2 Kvalitetskontrollant og statsautoriseret revisor Carl-Johan Juul-Jensen 

 

Interview med kvalitetskontrollant og statsautoriseret revisor Carl-Johan Juul-Jensen fra 

revisionsvirksomheden AP Statsautoriserede revisorer, Torvet 21, 4600 Køge. 

Interview udført den 5. november 2008 kl. 10.30 

 

1. Hvilken indflydelse har Revisortilsynets kvalitetskontrol på revisionsbranchen? 

Det har haft den betydning, at der er blevet luget ud i de værste af de brodne kar. Dvs. der er masser 

af enkeltmandsvirksomheder og andre små virksomheder, der ikke har levet op til kravene og i 

virkelighedens verden har kunnet levere det produkt, som man skulle kunne forvente. Der er blevet 

luget ud i branchen, så det er jo positivt. Det er også positivt, at den seriøse del har strammet op på 

nogle interne procedurer. Dette gælder både på kvalitetsstyringssystemerne og på enkeltsagerne. 

Det man sikre sig er at der nu findes systemer og så går der en periode med at få dem 

implementeret. De fleste firmaer har beskrevet noget om deres systemer, men problemet er at få det 

implementeret, hvilket foregår løbende og nogen steder har selvkontrol også været et problem. 

Kvalitetsniveauet er blevet hævet generelt, men det er ikke kun Revisortilsynet der har gjort dette. 

Der er også kommet krav udefra, specielt i de store revisionsfirmaer. Eksempelvis i de fire største, 

er det jo ikke Danmark der har opfundet deres kvalitetsstyringssystemer – det kommer igennem de 

internationale samarbejder. Så man kan sige, hvad er kommet først er det hønen eller æggene? Det 

er altså mere en naturlig konsekvens, af den udvikling der har været i markedet. Det er ikke 

Revisortilsynet der har sat det i gang, men mere en konsekvens af den udvikling der er sket.    

 

2. Hvordan opfatter du, at revisionsbranchen har taget imod den lovpligtige kvalitetskontrol? 

Det overvejende positivt, men tager man det til efterretning, ved man ikke om man har hænder oppe 

eller nede, men man tager det til efterretning og respekterer det.  

 

3. Hvad mener du er årsagen til, at så mange revisorer har udmeldt sig af Revireg? 

Det kan være en forretningstype der gør, at de egentlig ikke har behov for at afgive de her 

erklæringer. Der er mange steder, hvor man måske bare laver bogføring og ikke afgiver erklæringer. 

Hvor det ikke er erklæringer, der er afgørende for deres profession. Så er der andre hvor denne 

kontrol har givet anledning til at stoppe, specielt enkeltmandsvirksomheder, ældre revisorer og 

herunder mange af de registrerede revisorer. Man skal huske på, at der stadig er en stor del af de 

registrerede revisorer, der blev uddannet på et tidspunkt, hvor det man kunne få sin registrering med 
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lidt praktisk erfaring og et relativt lavt teoretisk niveau. Der er sikkert også mange for denne 

gruppe, der nu har valgt at udmelde sig.   

 

4. Kunne man i fremtiden overveje, om den lovpligtige kvalitetskontrol og herunder loven, blev 

tilpasset den enkelte sags størrelse, ligesom selskaberne i dag er opdelt i regnskabsklasser? 

Nej, det tror ikke, men man har jo lidt på de finansielle virksomheder i dag, som er et særligt 

lovgivningsområde og man kunne så forestille sig, at man tog andre områder med. F.eks. kunne 

man tilpasse særlige regler til dem der revidere børsnoterede virksomheder. Principielt er der ikke 

den store forskel, da dokumentationen og overvejelserne bare er mere omfattende på de store 

virksomheder. Du skal jo igennem de samme arbejdshandlinger – det er der jo ikke den store 

forskel i. Men i virkelighedens verden kunne man da godt forestille, at der var en light-udgave og så 

har man en måske et par variationer på den store virksomhed, den finansielle sektor og en der retter 

sig mod de børsnoterede virksomheder. Det kunne man da godt forestille sig, for selvom det i 

teorien er det man skal igennem, så er det jo i virkelighedens verden forskelligt. Man ville nok være 

nød til at tilpasse det til de enkelte forretninger. 

 

5. Hvad er din holdning til, at der i fremtiden blev lovgivet om og dermed indført et fælles 

kvalitetsstyringssystem for alle revisionsvirksomheder i Danmark eventuelt også Internationalt? 

Jamen selvfølgelig, det kunne man jo godt, altså fordi man kan sige de store netværkssamarbejders 

kvalitetssystemer ikke nødvendigvis det eneste rigtige. Så man kunne da godt lave et fælles 

kvalitetsstyringssystem, så alle var underlagt det samme og samme dokumentations proces. Jeg tror 

derimod ikke det ville være ensbetydende med, at man ville få en bedre kvalitet. Man kan beskrive 

planlægning, men det hjælper ikke hvis den ikke bliver ført ud i livet, det er igen manden det 

kommer an på. Det ville være lettere, at kontrollere og lettere at holde tingene op i mod et fælles 

system, så der ville da være nogle umiddelbare fordele i det. Der ville da også gå meget af det 

individuelle væk i branchen.  

 

6. Hvilke fordele og ulemper ser du ved, at det fremover er Revisortilsynet der tildeler 

revisionsvirksomheden en kvalitetskontrollant? 

Det styrker kontrollen, det styrker vurderingen af kontrollen – helt klart. Vi har haft meget 

kammerateri. Der har måske været en gråzone, hvor nogen spidser pennen og andre ikke spidser 

pennen og den gråzone vil altid være der. Jeg synes det er fint hvis Revisortilsynet finder anledning 

til eller mistanke om noget, at de kan gå ud og vælge en ny kontrollant og det styrker også 

omverdenens vurdering af kontrollen – helt klart. Det er et svagt led, hvis man selv kan vælge sin 
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egen kontrollant, det svarer til at du er til køreprøve og selv vælger den motorsagkyndige. Det er 

godt overfor offentligheden.   

 

7. Hvilken indflydelse vil den nye revisorlov af 2008 have på den lovpligtige kvalitetskontrol i 

Danmark?  

Der kommer en stramning til hele det her habilitets spørgsmål og så kommer der noget mere med 

efteruddannelse, men jeg har ikke nogen klar holdning til spørgsmålet. 

 

8. Hvordan ser du mulighederne for en fremtidig lovpligtig kvalitetskontrol udført af ikke-

praktiserende revisorer, ligesom man i USA har PCAOB?  

Det håber jeg ikke. Hvis man for eksempel har en skattesag, så er det jo fair nok, at være oppe imod 

en modpart, der er faglig og dygtig. Vi har ikke noget i mod at tabe, hvis man har været oppe imod 

en faglig stærk modpart, men kommer man op imod en ukompetent modpart, så bliver man 

frustreret. Det man kan frygte hvis man får folk, der ikke er branchefolk, er at de mangler baggrund 

og kendskab til området, altså mangler nogle kvalifikationer. Det ville jeg være bange for. Det vil 

lidt komme til at ligne finanstilsynet, altså finanstilsynets folk er jo heller ikke bankuddannede. De 

er jo jurister og økonomer m.v., men de afholder sig jo ikke fra, at foretage kontrol eller 

gennemgang af bankerne. Jeg vil derfor håbe, at man kan bruge folk fra branchen.  

 

9. I redegørelsen 2007 beskrives det, at Revisortilsynet fremadrettet vil fokusere mere på 

enkeltsager. Betyder det, at der nu er ”ryddet op” i branchen med hensyn til indførsel af 

kvalitetsstyringssystemer? 

Man kan nok godt tage det som et udtryk for, at de revisionsvirksomheder, der stadig er i revireg, de 

har for langt hovedpartens velkommende, et okay kvalitetsstyringssystem. En ting er dog at have 

beskrevet et system, men en anden ting er om det bliver brugt i virkelighedens verden. Det er også 

det man føler er naturligt nu, også fordi man har erfaret, at når man har været nede på sags 

gennemgang, så er der mange gange problemer. Selvom der ligger et fint kvalitetsstyringssystem, så 

ligger der på sags niveau nogle mangler. Der kan være situationer, hvor der ikke er sammenhæng 

mellem planlægningen, det udførte arbejde og dokumentationen, det hænger bare ikke sammen og 

man har ikke gjort det man har beskrevet. Jeg kan også se, at nogen af de steder jeg har været ude 

og lave kontrol, at der hænger kvalitetsstyringssystemet slet ikke sammen med sagen, altså det 

ligger der formelt, men er ikke tilpasset sagen. Virksomhederne skal være bedre til at tilpasse 

kvalitetsstyringen til sagerne i større omfang. Kvalitetsstyringssystemet har en eller anden ramme 

og man skal lave nogle tilpasninger indenfor den her ramme til den enkelte sag, så de også er 
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tilpasset de små virksomheder. Ved f.eks. holdingselskaber uden aktivitet, burde der være flere 

handlinger man kunne springe over og argumentere for hvorfor man springer dem over.  

 

10. Vurderer du, at der vil være færre sager der bliver sanktioneret i fremtiden? 

Ja, det gør jeg i hvert fald, eller det bør der. Der vil alligevel nok altid være en mængde der 

indbringes til Disciplinærnævnet, men det kan da godt være den er faldende. De har været meget 

large her i starten. Jeg har selv haft en der kom i Disciplinærnævnet og der var bare slet ikke 

sammenhæng i tingene. 

 

11. Vurderer du bødestørrelserne fra Disciplinærnævnet er rimelige, eksempelvis i forbindelse med 

manglende indførsel af et kvalitetsstyringssystem? 

Det er ikke bøden der er afgørende. Det er mere signalværdien, men selvfølgelig er bødestørrelsen 

forholdsmæssig hårdere for de små virksomheder i forhold til de store virksomheder. Det er 

alligevel signalværdien overfor omverdenen, der er det vigtigste. 

 

12. Mener du, at indførslen af den lovpligtige kvalitetskontrol har og fremover vil afværge 

erhvervsskandaler? 

Jeg tror alt andet lige, at der bør der blive fanget flere sager. Der bør være sket en opstramning på 

kvaliteten. Det må være konsekvensen af den lovpligtige kvalitetskontrol. Det er umuligt at måle 

det, men det er min opfattelse. Hvis man også ser på hvordan vi selv arbejder, så synes jeg da også 

vi er blevet mere opmærksomme på nogle ting. Det skulle gerne være en proces, hvor man rent 

metodikmæssigt begynder at arbejde anderledes. Det med at få beskrevet systemerne og så er der 

også en egenkontrol. Vi har intern kontrol, kontrol fra Revisortilsynet og så har vi også international 

kontrol. Der er rigeligt kontrol, men det er okay. Jeg synes også der er en stor pædagogisk værdi i 

kontrollen. Idet det er nemmere at motivere medarbejderne til at få lavet tingene ordentligt, hvis de 

først har prøvet at være med til en kvalitetskontrol, hvor tingene ikke har været helt i orden. Det 

lærer man også noget af – det er en meget god proces. Kigger man på de helt små 

revisionsvirksomheder, skal de også etablere en form for selvkontrol, ved at indgå et samarbejde 

man en eller anden. Det kan alligevel godt være at vi er bedre til, at få etableret nogle interne 

retningslinier og styringssystemer end de små virksomheder er. Intern tager vi også uopfordret selv 

fat i nogle sager, hvis vi ikke er tilfredse med dem i huset. Det er ikke noget man publicerer vidt og 

bredt, men det har vi gjort flere gange. Ud fra en forretningsmæssig synsvinkel, er man også nød til 

at have orden i tingene.  
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13.2.3 Formanden for Revisortilsynet Kim Sparlund 

 

Interview med formanden for Revisortilsynet Kim Sparlund, vicedirektør i 

Konkurrencestyrelsen, Nyrupsgade 30, 1602 København.  

Interview udført den 6. november 2008 kl. 12.00. 

 

1. Hvilken indflydelse har Revisortilsynets kvalitetskontrol på revisionsbranchen? 

Revisortilsynet har været med til at forøge kvaliteten af revisors arbejde og især de 

arbejdsprocesser, som revisor arbejder efter. Tilsynet har været med til at sætte øget fokus på, 

hvilke arbejdsprocesser, der bør arbejdes efter, og hvilke kvalitetskrav, der bør stilles ved revisors 

afgivelse af erklæringer. 

 

2. Hvad mener du er årsagen til, at så mange revisorer har udmeldt sig af Revireg? 

Vi har ikke undersøgt, hvad der er årsagen. Årsagen kan være, at man har valgt at gå på pension 

eller valgt at lave noget andet, f.eks. kun at lave bogføring eller andet arbejde, der ikke indebærer, at 

man afgiver erklæringer. Det er klart, at i det sidste år, har der været mange, der har udmeldt sig, 

men vi kender ikke årsagen hertil.   

 

3. Hvordan sikres det at revisorerne ikke melder sig ind i Revireg igen, efter at have udmeldt sig? 

I 2008 tog vi alle revisionsvirksomheder, der var nyanmeldt i Revireg, med i kvalitetskontrollen. 

Dermed havde vi i 2008 alle nye revisionsvirksomheder med. De virksomheder, der har meldt sig 

ud tidligere, er dermed blevet taget ud til kontrol igen, hvis de på ny har registreret sig i Revireg. 

Fremover gennemgår vi Revireg hvert år, for at blive bekendt med, hvilke revisionsvirksomheder, 

der er nyregistreret og derefter ser vi manuelt på, om nogle af disse revisionsvirksomheder ser ud til 

at være ejet af revisorer, der tidligere har ejet revisionsvirksomheder, som er frameldt uden at have 

været underkastet en kvalitetskontrol. Hvis de ser ud til at have været det, så vil vi udtage dem 

ekstraordinært og på den måde få dem med. Vi overvejer også en gang om året eller hvert andet år, 

at følge op på alle de nyregistrerede revisionsvirksomheder, der ikke har været undersøgt, således at 

man ikke kan vente i tre eller seks år på at komme med i kvalitetskontrollen. Endelig har vi 

opfordret kvalitetskontrollanterne til at kontakte os, hvis de kan se, at nogle af de 

revisionsvirksomheder, som de kender eller har skullet kontrollere, lukker ned og åbner igen eller 

på anden måde har en adfærd, der kan give anledning til at tro, at de søger at unddrage sig 
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kvalitetskontrol. Det er de metoder vi vil bruge for at sikre, at man ikke bare kan melde sig ind og 

ud af systemet. 

   

4. Hvilke fællestræk er der ved de virksomheder der melder sig ud af Revireg? 

Der kan være mange grunde til at melde sig ud, selv store firmaer kan melde sig ud og melde sig 

ind igen, hvis der skal ændres på f.eks. ejerform. De fleste af dem der har meldt sig ud og derved 

ikke er omfattet af vores kontrol, er relativt små virksomheder eller meget små virksomheder. Vi 

har ikke været inde og analysere, hvor gamle ejerne er, eller hvad ejerne efterfølgende laver, men vi 

kan se, at det er de små revisionsvirksomheder, der primært ophører. 

 

5. Hvordan sikres uafhængigheden imellem kvalitetskontrollanten og virksomheden fremover, da 

det nu er Revisortilsynet der udvælger disse? 

Det er vi ikke helt færdige med at fastlægge endnu. Det vi vil gøre er at udvælge de 

revisionsvirksomheder, der skal kontrolleres. Navnene på disse virksomheder meddeles til samtlige 

kontrollanter, der bliver bedt om at meddele, hvilke af revisionsvirksomhederne, de ikke er i stand 

til at kontrollere på grund af manglende uafhængighed. Når vi har valgt kontrollant til den enkelte 

revisionsvirksomhed, vil vi spørge virksomheden om de mener, der er forhold, der kan rejse tvivl 

om, at kontrollanten er uafhængig. Endvidere vil vi i kontrakten med kvalitetskontrollanten sikre, at 

denne erklærer sig uafhængig. Man kan sige, at vi vil komme igennem en dobbelt høring, først af 

kvalitetskontrollanterne og bagefter af revisionsvirksomhederne. De nye regler har den fordel, at 

revisionsvirksomheden ikke kan vælge en kontrollant, der måtte have ry af at være ”flink”. Hvis der 

f.eks. er nogle kontrollanter, der har ry for at være for flinke, kan der være risiko for, at de bliver 

valgt af den grund, og det er selvfølgelig uheldigt. Dette har ikke noget med uafhængighed at gøre, 

men det er vigtigt, at den enkelte revisionsvirksomhed ikke kan vælge kontrollant ud fra dennes ry i 

branchen. 

 

6. Hvordan ser du mulighederne for en fremtidig lovpligtig kvalitetskontrol udført af ikke-

praktiserende revisorer, ligesom man i USA har PCAOB? 

Det er et politisk spørgsmål, hvem der skal udføre den lovpligtige kvalitetskontrol. Loven åbner 

mulighed for, at man kan vælge, at andre end revisorer skal udføre kontrollen. Jeg kan umiddelbart 

ikke se, at det vil være hensigtsmæssigt at have et større korps af folk, der alene har til opgave at 

udføre kvalitetskontrol. Jeg tror derfor ikke, at det er noget der vil blive gennemført, men det 

afhænger selvfølgelig også af den internationale udvikling. Hvis vi skal gå den vej, skal det være 

som følge af internationale krav, ellers tror jeg ikke det bliver til noget.  
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7. Hvad din holdning til, at man i fremtiden kunne overveje, at den lovpligtige kvalitetskontrol og 

herunder loven, blev tilpasset den enkelte sags størrelse, ligesom selskaberne i dag er opdelt i 

regnskabsklasser? 

Allerede i dag er det sådan, at man skal tilrettelægge sin kvalitetskontrol efter virksomhedens type. 

Eksempelvis skal nogle revisionsvirksomheder kontrolleres henholdsvis hvert tredje, mens andre 

skal kontrolleres hvert sjette år. Den praktiske kontrol afhænger også af, hvad det er for en type 

virksomhed man udøver. Jeg mener derfor allerede, at tendensen går den vej. Stikprøver osv. er 

også afhængige af virksomhedens størrelse, og vi stiller allerede i dag krav om at forskellige typer 

enkeltsager skal udvælges – f.eks. at regnskaber af offentlig interesse skal udtages til 

kvalitetskontrol, hvis revisionsvirksomhedens revisorer reviderer sådanne selskaber. Det er klart, at 

man ville kunne gøre mere i den retning. Jeg synes dog ikke det er nødvendigt at gøre det til et 

lovgivningsmæssigt anliggende. Man kan i stedet gøre det ved, at Revisortilsynet i sine 

retningslinier udvælger hvad der skal fokuseres på. Altså ved gradvist at beskrive mere detaljeret, 

hvad der skal kontrolleres, når de større og største revisionsvirksomheder gennemgår en 

kvalitetskontrol. Allerede i dag er det et skøn, der skal foretages af den valgte kvalitetskontrollant, 

idet kontrollanten skal tilpasse sin kontrol til virksomheden, herunder skal tilpasse kontrollen i lyset 

af de problemer, som kontrollanten konstaterer, mens selve kontrollen foregår. Denne 

arbejdsmetode er almindelig kendt for revisorer også i deres daglige arbejde, og det er min 

vurdering, at det fungerer meget godt. Så det med at lave flere kategorier af kvalitetskontrol i 

lovgivningen, vil jeg nok være tøvende over for. Jeg tror det er for teknisk et spørgsmål at lovgive 

om.  

 

8. Hvad er din holdning til, at der i fremtiden blev lovgivet om og dermed indført et fælles 

kvalitetsstyringssystem for alle revisionsvirksomheder i Danmark eventuelt også Internationalt? 

Det er et politisk valg, hvilke systemer man skal bruge, men jeg ser ikke umiddelbart noget behov 

for det. Som jeg ser det, skal kvalitetssystemet altid tilpasse den enkelte virksomhed, og jeg tror 

derfor ikke, at der er nogle fordele ved at indføre et fælles kvalitetsstyringssystem for alle. Jeg tror 

kun det vil blive en realitet i Danmark, hvis det måtte blive besluttet internationalt. 

 

9. I redegørelsen 2007 beskrives det, at Revisortilsynet fremadrettet vil fokusere mere på 

enkeltsager. Betyder det, at der nu er ”ryddet op” i branchen med hensyn til indførsel af 

kvalitetsstyringssystemer? 
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Ja, der er ”ryddet op i branchen med hensyn til indførsel af kvalitetsstyringssystemer. Med det 

enkelte forbehold, at hvis der er nogle, der har prøvet at melde sig ud og ind igen, så kan det være, 

at der på den måde, er nogle der har omgået det. Dem vil vi fange på et senere tidspunkt. Derefter 

må man så sige, at der er ryddet op med hensyn til det at have et system. Men det er kun første 

skridt i vores kontrol. Det næste skridt er at sikre, at systemerne løbende bruges reelt, at systemerne 

løbende opdateres, og at revisionsvirksomhederne griber ind over for revisorer, der ikke lever op til 

systemet, at revisorerne får den fornødne faglige efteruddannelse osv. Det er noget vi allerede har 

sat fokus på, men det siger sig selv, at dette er en kontinuerlig proces, og at vi ikke på fire år har 

kunnet rydde op i alle disse forhold. Derfor er det noget, som vi vil fokusere på fremover. Det kan 

vi bedst gøre ved dels at sætte øget fokus på enkeltsagerne, dels ved at sætte fokus på, hvordan 

revisionsvirksomhedernes egen interne kvalitetskontrol foregår. Vi går altså ikke fra at have kigget 

på kvalitetsstyringssystemer til nu kun at kigge på enkeltsager. Enkeltsagerne bruger vi også til se, 

om kvalitetsstyringssystemet ”tages alvorligt”.  

 

10. Vurderer du, at der vil være færre sager der bliver sanktioneret i fremtiden? 

Min umiddelbare vurdering er, at det vil være nogenlunde det samme antal sager, der vil blive 

sanktioneret fremover. Man kan selvfølgelig diskutere, hvilke sanktioner vi benytter. Jeg tror dog, 

at der vil gå flere år, før antallet af sanktioner måtte falde – især hvis vi ser på antallet af sager, der 

indbringes for Revisornævnet. Nu har vi sanktioneret den mere ”åbenbare del af problemsagerne”, 

og vi vil nu begynde at gå efter om systemet er velfungerende, om det rent faktisk bruges, og om 

revisors arbejde opfylder de krav, man må stille til kvalitet, omhyggelighed, dokumentation mv. Det 

betyder så også, at enkeltsagerne fremover i højere grad vil være med til at udløse vores sanktioner. 

Jeg tror derfor ikke, at antallet af sanktionerede sager vil ændre sig. Det kan ske på lang sigt, men 

ikke på kort sigt.  

  

11. Vurderer du bødestørrelserne fra Disciplinærnævnet er rimelige, eksempelvis i forbindelse med 

manglende indførsel af et kvalitetsstyringssystem? 

Nu har vi jo ret begrænset erfaring med Disciplinærnævnets bøder, idet vi kun har været i gang i 

fire år og Disciplinærnævnets afgørelser er ca. 1 år under vejs, hvilket betyder, at vi kun har set 

bøder i tre år. Ved manglende indførsel af kvalitetsstyringssystemer synes jeg, at bøderne er 

fornuftige. Vi har endnu ikke haft så mange disciplinærnævnssager vedrørende fejl i enkeltsager, at 

vi har et klart billede af, hvad bødestørrelserne vil blive for fejl i enkeltsagerne. Der skal derfor 

mere praksis til, forend jeg kan danne mig et billede af, hvad det er for bødestørrelser man anvender 

ved fejl i enkeltsagerne – især fordi der kan være mange forskellige typer fejl, som i sagens natur 
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må bedømmes forskelligt. Når vi taler om situationer, hvor kvalitetsstyringssystemet ikke er indført, 

der synes jeg som sagt, at bøderne er rimelige.     

 

12. Mener du, at indførslen af den lovpligtige kvalitetskontrol har og fremover vil afværge 

erhvervsskandaler? 

Det kan man ikke svare entydigt på. Jeg tror, at der fra tid til anden altid vil forekomme 

erhvervsskandaler. Det kan en lovpligtig kvalitetskontrol eller andre former for offentlig kontrol 

ikke forhindre. Opgaven bliver derfor at søge at minimere risikoen for erhvervsskandaler – ikke at 

undgå dem for enhver pris. Hvis man hele tiden prøver at tilpasse lovgivningen og de forskellige 

kontrolorganers arbejde efter, hvor problemerne er, så kan man reducere risikoen for 

erhvervsskandaler væsentligt. Set i dette lys kan kvalitetskontrollen også være med til at minimere 

risikoen for erhvervsskandaler. Det at man har valgt at sætte øget fokus på kvaliteten af revisorernes 

arbejde, det har en klar præventiv effekt på, hvordan revisorerne udfører deres arbejde og dermed, 

hvor meget revisorerne opdager – og hvor meget de fortæller videre til omverdenen, som de jo skal. 

Det korte svar er derfor, at den lovpligtige kvalitetskontrol er med til at mindske sandsynlighed for 

erhvervsskandaler, men kvalitetskontrollen kan på ingen måde eliminere erhvervsskandaler.    

 

13. Hvilken indflydelse vil den nye revisorlov af 2008 have på den lovpligtige kvalitetskontrol i 

Danmark?  

Det har vi ikke noget overblik over endnu. Jeg mener det væsentligste er, at Revisortilsynet 

fremover skal vælge kvalitetskontrollanten. Det kan betyde, at nogen af dem, der måske har valgt en 

kontrollant, der har haft ry for at være ”flink”, ikke vil kunne gøre dette fremover. På den måde kan 

det være, at vi kommer til at se nogle nye sager, når der kommer en ny kontrollant på. Det kan være 

noget, som den nye revisorlov bidrager til. En anden nyskabelse er samspillet mellem 

Revisortilsynets beføjelser og det Erhvervs- og Selskabsstyrelsens beføjelser. Deres kontrol kan få 

ny betydning, på baggrund af den nye lovgivning. En tredje ting er den nye betalingsform. Det er en 

mere praktisk foranstaltning, som kan være med til at sikre, revisionsvirksomheden ikke vælger en 

kontrollant ud fra at han laver ”mindst muligt” og derfor er så billig som mulig. Man kunne jo 

forestille sig, at nogle revisionsvirksomheder tidligere har valgt en kontrollant, der e kendt for at 

være billig, og at det også kan have betydet, at der er blevet udført kun lige den kontrol, der var 

strengt nødvendig. Lovændringen betyder derfor, man ikke fremover kan vælge en kontrollant ud 

fra, at kontrollanten måtte have ry for at lave en slags ”minimumsarbejde”. Det skal tilføjes, at jeg 

ikke har kendskab til nogle, som laver et minimumsarbejde, så jeg kan ikke sige, om det her har 

nogen praktisk betydning, men på det teoretiske plan har det i hvert fald betydning. Og 



 

 132 

lovgivningen skal jo netop laves, så man minimere risikoen dårligt arbejde. Det er klart, at når en 

kontrollant fremover skal have Tilsynet som kontraktspart, så ved kontrollanten, at det ikke er 

prisen, der er afgørende for vores valg, men at vi i høj grad også ser på omfanget og kvaliteten af 

kontrollantens arbejde og erklæringsafgivelse. Det kan i sig selv være med til, at kontrollanterne 

fremover vælger at lægge større vægt på kvaliteten af deres arbejde frem for prisen. Og det kan 

selvfølgelig have en vis betydning for den fremtidige kvalitetskontrol. 

 

14. Ud fra redegørelsen 2007 fremgår det, at der er flere der er blevet kontrolleret i 2007 

sammenlignet med de tre tidligere år. Hvad er årsagen til det? 

For det første skulle vi have alle revisionsvirksomheder igennem inden for de første fire år. Da der 

er kommet nye virksomheder til løbende, blev det besluttet, at disse nye virksomheder også skulle 

kontrolleres indenfor den første fireårige periode. Derfor blev vi nød til at tage dem med i 2007 

kontrollen. Den anden grund er, at vi ønskede, at man ikke kunne være 100 % sikker på, hvornår 

man blev udtrukket til den anden kvalitetskontrol. Derfor har vi også udtrukket nogle 

revisionsvirksomheder, som allerede har været kontrolleret en gang før. Det har også gjort, at 

antallet er blevet større i 2007. 

 

 


