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2 EXECUTIVE SUMMARY 
The object of this master’s thesis is to investigate, which challenges small audit firms face in regard 

to meeting quality management law requirements. The object is also to describe, how these 

requirements can be handled. The international and national corporate scandals, which have occurred 

in recent years, have caused distrust to the reliability of accountants as public shop stewards 

(“offentlighedens tillidsrepræsentant”). This has resulted in an increased focus on the quality of 

accountants’ work. It has also resulted in requirements being incorporated in the Danish Accounting 

Act (“Revisorloven”), which states that audit firms are obligated to undergo a law-required quality 

control performed by The Danish Supervisory Authority on Auditing (“Revisortilsynet”). This 

requires that a quality management system must be established and implemented in audit firms. 

Elements in the quality management system must include written policies and establishment of 

procedures in the areas of: Management responsibility for the quality of audit firms, ethical 

guidelines, client accept and continuation of client relations, human resources, performance of 

assignments and internal surveillance of the quality management system. 

 
Especially smaller audit firms face several challenges with the implementation of a quality 

management system. The size and structure of the audit firm can put a limit on the possibility of for 

example establishing internal surveillance of the audit firm’s quality control system as well as 

professional assistance, which smaller audit firms more often have to get outside the firm. 

 
In 2003, The Danish Supervisory Authority on Auditing was appointed the supervisory duty of 

carrying out the law required quality control in audit firms. The Danish Supervisory Authority on 

Auditing publishes an annual report, which contains a summary of results from the controls they 

have carried out. In the period 2003 to 2007 all audit firm had a quality control visit and resulted in 

quite a lot audit firms withdrew from ReviReg. In this thesis there is also included a case example, 

which analyses how a one-man audit firm has established a quality management system and how he 

has succeeded with implementing the system in his firm. 
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3 INDLEDNING 
Revisor skal agere som offentlighedens tillidsrepræsentant, når det kommer til påtegningen af 

virksomheders regnskaber og andre erklæringsopgaver. For at opretholde tilliden til offentlighedens 

interessenter er derfor vigtigt, at revisor opfattes som sagkyndig og troværdig, når de påtegner 

erklæringer. 

 
For at revisor opfattes som en troværdig part, er det blandt andet kritisk, at revisors arbejde udføres i 

overensstemmelse med lovgivning og anerkendte standarder, herunder bl.a. regnskabs- og 

revisionsstandarder. Det krav har dog eksisteret i mange år, men de seneste årtiers internationale og 

nationale erhvervsskandaler har bland andet været med til skabe mistillid til kvaliteten af revisors 

arbejde og derfor er det kommet øget fokus på dette område. Der stilles typisk spørgsmålstegn ved 

kvaliteten af revisors arbejde, når kundevirksomheden kommer i søgelyset for bedrageriske 

begivenheder. Eksempelvis kan nævnes den seneste store erhvervsskandale i Danmark; IT Factory, 

hvor stort set hele indtægten var fiktiv, hvilket medførte en kraftig kritik af kvaliteten af revisors 

arbejde. 

 
Såfremt det viser sig, at revisor ikke har udført sit arbejde i overensstemmelse med lovgivningen og 

standarder kan revisor risikere at få en bøde, og/eller blive erstatningsansvarlig, og/eller i sidste ende 

blive frataget retten til at udføre erklæringsarbejde. 

 
Der findes både internationalt og nationalt lovgivning for kvalitetskontrol og i Revisorloven har det 

været lovpligtigt siden 2004, at der er en uafhængig tilsynsmyndighed, som udfører en 

kvalitetskontrol hos revisionsvirksomhederne. Det vil sige, at revisor ikke længere kan udføre 

selvkontrol, hvilket også er med til at øge troværdigheden af revisors arbejde og alle 

revisionsvirksomheder, små som store, skal have etableret et kvalitetsstyringssystem, som dermed 

bliver kontrolleret af Revisortilsynet indenfor en fastsat periode. Den gældende Revisorlov, som 

trådte i kraft i medio 2008 medførte skrappere krav, som eksempelvis differentieret periode for 

kvalitetskontrol, fratagelse af revisors ret til selv at vælge kvalitetskontrollant mv. Der er indarbejdet 

vejledning til revisionsvirksomheders kvalitetsstyringssystem i de danske revisionsstandarder, som 

skal være med til at sikre at der bliver udarbejdet skriftlige politikker og etablere procedurer for at 

give høj grad af sikkerhed for at lovgivningen og faglige standarder mv. efterleves. 
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3.1 PROBLEMFORMULERING 
De store revisionsvirksomheder har oftest bedre ressourcekapacitet til at opbygge og implementere et 

effektivt kvalitetsstyringssystem, hvorimod de mindre revisionsvirksomheder kan have en række 

udfordringer i forbindelse med etableringen af et effektivt kvalitetssikringssystem. Derfor har jeg 

valgt at stille følgende hovedspørgsmål: 

 
Hovedspørgsmål: 

Hvilke udfordringer har de mindre revisionsvirksomheder i forhold til at leve op til 

lovgivningens krav til kvalitetsstyringssystem og hvordan kan disse håndteres? 

 

3.1.1 ARBEJDSSPØRGSMÅL 

For at kunne besvare hovedspørgsmålet har jeg opsat en række arbejdsspørgsmål, som vil blive 

behandlet i afhandlingen. 

 
1. Hvilke elementer skal der være i revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyring og hvilke 

udfordringer kan der være forbundet med det? 

 
Jeg har valgt at gennemgå hvilket regelsæt, der danner grundlag for intern kvalitetsstyring samt 

belyse, hvilke elementer der indgår i revisionsvirksomheders kvalitetsstyringen og hvilke 

udfordringer, der kan være for de små revisionsvirksomheder. 

 
2. Hvilken rolle har Revisortilsynet? 

 
Da Revisortilsynet skal vurdere revisorvirksomhedernes kvalitetsstyring har jeg valgt at gennemgå 

lovgivningen og retningslinjer, som danner grundlag for Revisortilsynets arbejde samt redegøre for 

hvordan Revisortilsynet tilrettelægger deres kvalitetskontrolbesøg. 

 
3. Hvad er Revisortilsynets resultat af de gennemførte kontroller udført af 

kvalitetskontrollanterne? 

 

Jeg har valgt at gennemgå Revisortilsynets seneste redegørelse for 2008, som er en offentliggørelse 

af Revisortilsynets konklusion for deres gennemgang af kvalitetskontrolbesøgene hos 

revisionsvirksomheder. Endvidere har jeg valgt at gennemgå Revisornævnets kendelser i 2009 for at 

analysere, om der tegner sig nogle tendenser for de mindre revisionsvirksomheder. 
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4. Hvordan kan de identificerede problemstillinger håndteres af mindre revisionsvirksomheder? 

 

For at kunne analysere håndteringen af de identificerede problemstillinger har jeg valgt at tage 

udgangspunkt i et praktisk eksempel ved at inddrage en casevirksomhed. 

 

3.1.2 AFGRÆNSNING 

Jeg har fundet det nødvendigt at afgrænse mig fra følgende områder: 

 
• Opgavens fokus er på de små revisionsvirksomheder 

Regelsættet for den interne kvalitetsstyring og eksterne kvalitetskontrol er ens uagtet 

revisionsvirksomhedernes størrelse, men da jeg har valgt at tage udgangspunkt i de små 

revisionsvirksomheders udfordringer er det disse, som fremhæves afhandlingen. 

 
Der er enkelte steder i afhandlingen nævnt de yderligere regler, der er for revisionsvirksomheder, der 

har kunder, der er omfattet af Revisorloven § 21, stk. 3 (børsnoterede, store virksomheder mv.), med 

det formål at understrege, at der er yderligere krav til kvalitetsstyringssystemet til de helt store 

virksomheder. Men ellers vil der ikke blive analyseret for de yderligere krav, da de helt små 

revisionsvirksomheder sandsynligvist ikke har kunder, der opfylder kriterierne. 

 
• Nyere ISQC 1 og ISA 200 i forhold til de danske RS’ere 

IAASB har opdateret ISQC 1 og ISA 220, men pt. er de to danske RS’ere 1 og 220 ikke ajourført. 

Der er i afhandlingen taget udgangspunkt i de gældende RS’ere, da dette er disse standarder, der er 

aktuelle og skal efterleves af danske revisionsvirksomheder. 

 
Det er endvidere fravalgt, at inddrage amerikansk lovgivning og standarder i afhandlingen, men det 

er klart, at den amerikanske lovgivning og faglige standarder har påvirket den europæiske lovgivning 

og faglige standarder. 

 
• Systemanvendelse til intern kvalitetsstyring 

Jeg ønsker ikke at belyse hvilke it-systemer for intern kvalitetsstyring, der forefindes på markedet, da 

det i sig selv ikke syntes at være relevant for afhandlingen. Fokus i afhandlingen vil være til de krav 

lovgivningen opstiller til kvalitetsstyringssystemet og ved gennemgang af casevirksomhedens 

kvalitetsstyringssystem demonstrere, hvordan dette kan efterleves. 
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• Revisortilsynet 

Da fokus i afhandlingen er de udfordringer, der er med kvalitetsstyring hos især de små 

revisionsvirksomheder mener jeg, at det ikke er nødvendigt at belyse, hvordan Revisortilsynet 

udvælger sine kvalitetskontrollanter samt beskrive hvilke kvalifikationer der kræves af 

kontrollanterne, da dette ikke vil bidrage til svar for afhandlingens problemstilling. 

 
• Revisornævnet 

Jeg har valgt at gennemgå kendelserne, som er oversendt fra Revisortilsynet til Revisornævnet. Dog 

har jeg fravalgt at beskrive hvilke lovregler Revisornævnet er underlagt af og i det hele taget udeladt 

at beskrive Revisornævnets funktion/formål, da det ikke synes relevant i forhold til 

problemstillingen. 

 

3.1.3 METODE 

I dette afsnit vil jeg redegøre for hvilke metodevalg jeg har valgt at anvende i afhandlingen for at 

kunne besvare hoved- og arbejdsspørgsmålene i problemformuleringen. 

 
3.1.3.1 Love, revisionsstandarder, redegørelse og kendelser 

Love, revisionsstandarder, redegørelse fra Revisortilsynet og kendelser fra Revisornævnet er 

offentligt tilgængeligt på internettet, som betegnes sekundært kildemateriale. Afhandlingen er 

hovedsagligt bygget på sekundært kildemateriale. 

 
For at kunne redegøre for regelsættet indenfor intern kvalitetsstyring og ekstern kvalitetskontrol har 

jeg inddraget relevante love, revisionsstandarder og revisornævnets kendelser, som er kvalitative 

data, og Revisortilsynets redegørelse, som er kvantitative data.  

 
Afhandlingen anvender historisk/bagudrettede talmateriale fra Revisortilsynets redegørelse for 

perioden 2003-2008, for at analysere de udfordringer, der har været for revisionsvirksomhederne 

som følge af kvalitetsgennemgangene. 

 
3.1.3.2 Interview 

Jeg har endvidere haft muligheden for at inddrage primære kildemateriale i opgaven, da jeg har 

kontaktet en enkeltmandsvirksomhed med en registreret revisor, som har accepteret at indgå som 

casevirksomhed i afhandlingen. 

 
Der er gennemført et interview med casevirksomheden, som må anses for at være et kvalitativt 
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interview, da interviewet er foregået som en samtale 1  og gennemgang af virksomhedens 

kvalitetsstyringssystem (deltagende observation) 2

 

. Det har jeg valgt, fordi jeg på den måde kan 

sammenholde de krav, der stilles til kvalitetsstyringssystem med en ”virkelig” revisionsvirksomheds 

kvalitetsstyringssystem og derved kunne analyses, hvilke udfordringer der er herved. 

Jeg har besøgt revisionsvirksomheden og har gennemført et interview med indehaveren af 

revisionsvirksomheden. Interviewet tog knap ½ dag og er gennemført før påsken i 2010 og er optaget 

på mp3-optager. Jeg har udarbejdet en række spørgsmål (vedlagt som Bilag 1 – Spørgsmål til brug 

for interview af Revisionsvirksomhed Lyngby ApS) om overordnede forhold om 

revisionsvirksomheden, derefter om virksomhedens kvalitetsstyringssystem og til sidst om 

kvalitetskontrolbesøget i 2007. Jeg har endvidere fået lov til at låne mappen vedr. materialet fra 

Dania, revisionsvirksomhedens anvendte check-lister, samt rapport og erklæring fra 

kvalitetskontrollanten. 

 
Jeg har besluttet efter samråd med revisoren i revisionsvirksomheden at omtale casevirksomheden 

ved navnet ”Revisionsvirksomheden Lyngby ApS” og revisoren for ”Søren” og dermed er 

revisionsvirksomheden anonymiseret, fordi man på den måde kan få en ærligere dialog og jeg 

vurderer også, at virksomhedens navn ikke har betydning/indflydelse for opgavens problemstillinger 

og analyse heraf. 

 

3.1.4 KILDEKRITIK 

Jeg har ikke kunne finde faglitteratur indenfor kvalitetsstyring i revisionsvirksomheder udover få 

artikler i Revision & Regnskab-blade, som hovedsagligt har beskrevet reguleringen og de ændringer 

der har været i forhold til den forrige Revisorlov. Reguleringen inden for kvalitetsstyring er egentlig 

ret omfattende og derfor er afhandlingen også baseret på dette kildemateriale, men det har været 

meget sparsomt med at finde kildemateriale, som indeholder beskrivelser og analyse/fortolkninger af 

selve operationaliseringen af et kvalitetsstyringssystem. Der er dog udarbejdet en guide fra IFAC3

                                                             
1 Ib Andersen, ”Den skindbarlige virkelighed” side 195-197 

 

med titlen ”Guide To Quality Control For Small- And Medium Size Practices”, som har udarbejdet 

anbefalinger til operationalisering af kvalitetsstyringssystem i små og mellemstore 

revisionsvirksomheder. Dog er der ikke nogen egentlige definition i guiden af, hvornår der er tale om 

små og mellemstore revisionsvirksomheder og jeg mener ikke, at guiden fyldestgørende nok til at en 

2 Ib Andersen, ”Den skindbarlige virkelighed”, side 201 
3 IFAC – International Federation of Accounts. Den internationale revisororganisation, som blev etableret i 1977 
og udarbejder internationale revisionsstandarder. 
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lille dansk revisionsvirksomhed vil kunne anvende denne guide i forbindelse med implementeringen 

af et kvalitetsstyringssystem, men den kan selvfølgelig godt anvendes som inspiration. 

 
Der er udarbejdet enkelte afhandlinger på Cand. Merc. Aud. Studiet på CBS, men det har været med 

hovedvægt på reguleringen og Revisortilsynets rolle, men dog har jeg kunne henvise til et interview 

med formanden fra Revisortilsynet og to kvalitetskontrollanter i en enkelt afhandling. Jeg undrer mig 

over, at der ikke er mere offentliggjorte informationer om selve operationaliseringen af et 

kvalitetsstyringssystem samt debat om hvilke udfordringer der er på området. 
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3.1.5 OPGAVENS STRUKTUR 

Jeg har valgt at opstille opgavestrukturen på følgende måde: 

 

3.1.6 DEFINITION AF KVALITETSBEGREBET 

Der findes ingen entydig definition af kvalitetsbegrebet i Revisorloven, men det nærmeste man 

støder på det i loven er, at revisor skal overholde god revisionsskik. 

 
Jf. Revisorloven § 16 omtales god revisorskik: 

”…..Revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den 

nøjagtighed og hurtighed, som opgavens beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden, 

at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel 

kompetence og fornøden omhu ved udførslen af opgaverne.” 

 
Begrebet god revisorskik må siges at favne vidt, men i god revisorskik-begrebet indgår også 

efterlevelse af kvalitetsbegrebet. 

 

Kapitel 3 

Problemstilling 

Kapitel 4 

Elementer i intern 
kvalitetsstyringssystem 

Kapitel 5 og 6 

Elementer i ekstern kvalitetskontrol 

Kapitel 7 

Casevirksomhed 

Kapitel 8 

Konklusion på problemstilling 
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Hvis man derimod læser i Revisionsstandard 14

 

 (Kvalitetsstyring i firma som udfører revision og 

review af historiske finansielle oplysninger, andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt 

beslægtede opgaver) afsnit 3 defineres kvalitetsbegrebet således: 

”Firmaet skal etablere et kvalitetsstyringssystem (kvalitet), der er udformet til at give 

høj grad af sikkerhed for, at firmaet og dets personale overholder faglige standarder 

samt lovgivningen og anden regulering, og at erklæringer givet af firmaet eller dets 

partnere er passende efter omstændighederne” 

 
Der her tale om en konkret målopfyldelse revisionsvirksomheden skal efterleve for at kvalitetsmålet 

er opfyldt. 

 
Hvor revisor har et konkret regelsæt, der skal opfyldes for at leve op til kvalitetskravet, så kan 

regnskabsbrugerne (offentlige interessenter) have en helt anden og subjektiv opfattelse af 

kvalitetsbegrebet. Der opstår en forventningskløften mellem regnskabsbrugeren og revisor, som er en 

uoverensstemmelse med regnskabsbrugerens forventninger til revisors arbejde og hvad revisor 

faktisk gør. Kvalitetsbegrebet for revisor ikke er særlig ”synligt” i forhold til regnskabsbrugeren, da 

dette ikke er noget, som omtales direkte i årsrapporten mv. Derfor vurderer jeg, at mange 

regnskabsbrugere ikke tænker over kvalitetsbegrebet, som en selvstændig faktor, men som en del af 

deres overordnede opfattelse af rigtigheden af eksempelvis af en årsrapport. 

 

3.1.6.1 Kvalitetsstyring og - kontrol 

Begreberne kvalitetsstyring og kontrol er reguleret i lovgivningen og revisionsstandarder og jf. 

Revisorloven kapitel 6 er der krav til, at revisionsvirksomhederne skal have et 

kvalitetsstyringssystem og skal kunne dokumentere anvendelsen heraf samt, at 

revisionsvirksomheder har pligt til at lade sig underkaste kvalitetskontrol udført af Revisortilsynet. 

 
Det vil sige, at der dels er krav til en intern kvalitetsstyringssystem, som revisionsvirksomhederne er 

ansvarlig for at efterleve. Og dels krav til en ekstern kvalitetskontrol som udføres af Revisortilsynet, 

hvis formål er at vurdere revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystem. 

 
 
 
 
 

                                                             
4 Omtales herefter som RS1 i afhandlingen 
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Figur 3-1 Begrebsramme over kvalitetsstyring og – kontrol 

Kilde: egen tilvirkning 

 
3.1.6.2 Definition af små revisionsvirksomheder 

Afhandlingens fokus er på de små revisionsvirksomheder, men der findes ikke en officiel definition 

af dette begreb. Definitionen er derfor baseret på min egen subjektive vurdering af hvad der forstås 

ved små revisionsvirksomheder og det har jeg valgt at vurdere ud fra antallet af beskikkede revisorer. 

Jeg har derfor valgt at definere små revisionsvirksomheder, hvor der er op til 5 beskikkede revisorer, 

plus øvrige medarbejdere, således der er cirka 15-20 medarbejdere i alt i revisionsvirksomheden. Det 

karakteristiske ved små revisionsvirksomheder er, at de er ressourcemæssigt begrænset i forhold til 

de større revisionsvirksomheder, som har bedre mulighed for at drage nytte af de interne ressourcer i 

forskellige sammenhænge. 

 

3.1.6.3 Revisorlovens § 21 stk. 3 

I afhandlingen henvises flere gange til Revisorloven § 21, stk. 3 og derfor er betingelserne for, 

hvornår en kundevirksomhed er omfattet af denne paragraf oplistet her: 

 
”Følgende virksomheder, er omfattet af stk. 1 (i § 21), indtil de ikke længere opfylder kriterierne: 

1. Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-land 

eller et EØS-land, 

2. Statslige aktieselskaber 

3. Kommuner, kommunale fællesskaber, jf.§ 60 i lov om kommunernes styrelse, og regioner, 

4. Virksomheder, der underlagt tilsyn af Finanstilsynet, bortset fra virksomheder, der er omfattet 

af lov om forsikringsformidling, og virksomheder, der omfattet af kapitel 20A 

(investeringsrådgivere) i lov om finansiel virksomhed, 

5. Virksomheder, der to i på hinanden følgende regnskabsår overstiger to eller flere kriterier: 

a. En medarbejderstab på 2.500 personer, 

Internt 
kvalitetsstyringssystem i 
revisionsvirksomheder 

Ekstern         
kvalitetskontrol udført af 

Revisortilsynet 
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b. En balancesum på 5 mia. kr. eller 

c. En nettoomsætning på 5 mia. kr. 

 
De revisionsvirksomheder, der udarbejder erklæringer med sikkerhed for kundevirksomheder, der er 

omfattet af Revisorlovens § 21 stk. 3, er der yderligere skærpet krav til eksempelvis hyppigheden af 

kvalitetskontrollen, som udføres af Revisortilsynet, og udarbejdelse af gennemsigtighedsrapport. De 

fleste små revisionsvirksomheder har små kundevirksomheder og laver derfor ikke opgaver for 

kundevirksomheder, som er omfattet af Revisorlovens § 21 stk. 3, men jeg har dog valgt enkelte 

steder at henvise til denne paragraf for at pointere, at der er yderligere krav til de 

revisionsvirksomheder, der har denne type kundevirksomheder. 
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4 ELEMENTER I KVALITETSSTYRINGSSYSTEM OG HVILKE 

UDFORDRINGER ER DER? 
Jf. RS 1 skal en revisionsvirksomheds kvalitetsstyringssystem indeholde skriftlige politikker og 

procedurer til at opnå en høj grad af sikkerhed for at revisionsvirksomheden efterlever gældende 

lovgivning og standarder. Og jf. RS 2205

 

 (”Kvalitetsstyring i forbindelse med revision af historiske 

finansielle oplysninger”) har opgaveteamet pligt til at implementere procedurerne, der er relevante 

for de enkelte revisionsopgaver. 

Kvalitetsstyringssystemet består dels af en kvalitetssikrings del, som udføres før og under

o Dels skal det etableres på et overordnet niveau i form af skriftlige politikker og 

procedurer (omtales i RS 1) 

 

opgavens udførsel: 

o Og dels på opgaveniveau, hvor revisionsteamet skal sørge for at implementere 

kvalitetssikringsprocedurerne (omtales i RS 220) 

 
Og dels en intern overvågning del, som skal udføres efter

o Som er en intern kontrol, hvor det vurderes om, dels de overordnede politikker og dels 

kvalitetssikringsprocedurerne, er tilstrækkelige og effektive implementeret. 

 opgavens udførsel. 

 

Figur 4-1 Elementer i kvalitetsstyringssystem 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Omfanget af et kvalitetsstyringssystem vil være forskellige i revisionsvirksomhederne, da 

revisionsvirksomhedens størrelse vil være en afgørende faktor for opbygningen af et 

kvalitetsstyringssystem. 

                                                             
5 Omtales herefter som RS220 i afhandlingen 

Kvalitetsstyringssystem

Kvalitetssikring RS1 og RS220

Intern 

overvågning
RS1
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De to danske revisionsstandarder er baseret på følgende internationale standarder fra IAASB 

(International Auditing and Assurance Standards Board): 

 
• ISQC 1 – “Quality control of firms the performs audits and reviews of financial 

statements, and other assurance and related services engagements”  

• ISA 220 – “Quality control for an audit of financial statements”  

 
ISQC 1 og ISA 220 er trådt i kraft d. 15. december 2009 og de gældende danske RS’ere er trådt i 

kraft fra den 1. januar 2006 og de danske revisionsstandarder er endnu ikke ajourført med de 

ændringer der er i forhold til ISQC 1 og ISA 220. Jeg har gennemlæst de to nye standarder og har 

ikke umiddelbart observeret væsentlige ændringer i forhold til de danske revisionsstandarder. 

 
IFACs guide (omtales IFAC-guiden fremover i afhandlingen), som blev udgivet i marts 2009 og er 

den første udgave af slagsen. IFAC-guiden indeholder anbefalinger

 

 til opbygning af 

kvalitetssikringssystem hos små og mellemstore revisionsvirksomheder, der er altså ikke tale om 

lovregler, men alene anbefalinger/forslag/guide/inspiration til udvikling af revisionsvirksomhedernes 

kvalitetsstyringssystem og i guidens appendiks er der fremsat standarder for eksempelvis erklæring 

til uafhængighed, kundeaccept mv., som revisionsvirksomheder kan lade sig inspirere af. 

4.1 KVALITETSSIKRING 
Jf. RS 1 punkt 7 skal en revisionsvirksomheds kvalitetssikring indeholde skriftlige politikker og 

etablere procedurer indenfor følgende områder: 

 
1. Ledelsesansvar for revisionsvirksomhedens kvalitet 

2. Etiske retningslinjer 

3. Kundeaccept og fortsættelse af kundeforholdet 

4. Menneskelige ressourcer 

5. Udførelse af opgaven 

 
RS 220 giver vejledning for medarbejdernes ansvar at implementere kvalitetsstyringssystemer, der er 

relevante for revisionsopgaverne, at medarbejderne giver den information, der er relevant for at 

muliggøre udførelsen af den del af firmaets kvalitetsstyringssystem, der vedrører uafhængighed, og 

opgaveteamet har ret til at have tillid til firmaets systemer, medmindre information, der gives af 

firmaet eller andre, antyder det modsatte. 
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4.1.1 LEDELSESANSVAR6

Det er ledelsens ansvar at fastlægge de overordnede mål og krav til revisionsvirksomhedens kvalitet 

(på det strategiske niveau) og de overordnede kvalitetsmål kan indgå i virksomhedens strategi. Når 

de overordnet kvalitetsmål er defineret skal de operationaliseres og kommunikeres ned igennem 

organisationen, til de ledende revisorer (taktiske niveau) og til de udførende medarbejdere 

(operationelle niveau), således kvalitetsmålene indgår som en ”naturlig” del af kulturen i 

revisionsvirksomheden (populært sagt taler man om en ”top-down approach”). 

 

 
Figur 4-2 Top-down approach 

 
Egen tilvirkning 

 

Det er vigtigt, at kvalitetsmålene kommunikeres ud til hele organisationen, da alle medarbejdere, jf. 

RS 220, er ansvarlig for at implementere og efterleve retningslinjerne for kvalitetssikringssystemet 

og forstå vigtigheden af kvalitetsbegrebet og hvordan dette skal efterleves i det daglige arbejde. 

Kvalitetsmålene kan kommunikeres ud til medarbejderne via intern undervisning, afdelingsmøder, 

nyhedsbreve og udarbejdelse af en kvalitetsstyringsmanual mv. Ledelsen kan endda udpege en 

ansvarlig person (alt afhængig af størrelsen af revisionsvirksomheden), som skal stå for 

udarbejdelsen af en kvalitetsstyringsmanual (som indeholder virksomhedens politikker og procedurer 

for kvalitetsstyringssystemet), samt sørge for den løbende vedligeholdelse/opdatering af manualen7

 

. 

4.1.1.1 Udfordringer for små revisionsvirksomheder 

Jo mindre revisionsvirksomhed jo mindre afstand er der fra det strategiske til taktiske og til det 

operationelle niveau og man kan forestille sig, at jo mere uformelt er kommunikation fra ledelsen til 

medarbejderne. Det er dog ikke desto mindre fortsat vigtigt, at ledelsen får kommunikeret de opsatte 

kvalitetsmål ud til medarbejderne og formidlet vigtigheden for efterlevelse af disse kvalitetsmål og 

                                                             
6 Jf. RS 1 punkt 9-13 
7 Anbefaling jf. IFAC guide afsnit 1 ”Leadership responsibilities for quality within the firm” 

Stategisk niveau

Taktiske niveau

Operationelle niveau
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dette vil nok i højere grad komme til udtryk i ledelsens adfærd, som bør afspejle deres ansvar for af 

kvalitetsstyringen, for ellers vil medarbejderne heller ikke være deres ansvar bevidste. 

 
Med hensyn til udpegelse af en ansvarlig person for kvalitetsstyringssystemet kan det godt lade sig 

gøre indenfor en mindre revisionsvirksomheden, eller alternativt hvis man har et købesystem, så vil 

opdateringerne af kvalitetsstyringssystemet ligge hos udbyderen af systemet. 

 

4.1.2 ETISKE KRAV8

Der skal etableres skriftlige politikker og etableres procedurer for overholdelse af etiske krav, 

herunder krav til integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed, 

professionel adfærd samt krav til revisor uafhængighed. 

 

 
FSR’s Retningslinjer For Revisors Etiske Adfærd uddyber hvad ovenstående etiske krav omhandler. 

Integritets-kravet kræver, at revisor er redelig og ærlige i professionelle og forretningsmæssige 

sammenhænge og revisor må ikke afgive erklæringer, hvor revisor tror, at informationerne er 

væsentlige fejlagtige, vildledende og uforsvarlige9. Objektivitets-kravet kræver, at revisor ikke er 

forudindtaget (eksempelvis ved interessekonflikter) 10 . Kravet til professionel kompetence og 

fornøden omhu sætter krav til, at revisor skal vedligeholde sin faglige viden og efterlever 

professionelle standarder 11. I Revisorlovens § 4 stilles der krav til efteruddannelse af revisor, som er 

obligatorisk. Fortroligheds-kravet kræver, at revisor ikke må videregive informationer modtaget i 

forbindelse med sit erhverv, samt anvende disse oplysninger til sin egen (eller andres) fordel12. 

Kravene til revisors professionelle adfærd medfører, at revisor skal udvise en passende adfærd, som 

ikke giver revisor-standen et dårligt omdømme13

 

. 

Kapitel 4 i Revisorloven indeholder krav til revisors uafhængighed og når der udarbejdes erklæringer 

med sikkerhed og en revisor er ikke uafhængig, hvis følgende er gældende14

”….hvis der foreligger et direkte eller indirekte økonomisk, forretnings- eller 

ansættelsesmæssigt eller andet forhold mellem revisor og den virksomhed opgaven 

vedrører…” 

.: 

                                                             
8 Jf. RS 1 punkt 14-27 
9 FSR’s retningslinjer for Revisors etiske adfærd kapitel 110 
10 FSR’s retningslinjer for Revisors etiske adfærd kapitel 120 
11 FSR’s retningslinjer for Revisors etiske adfærd kapitel 130 
12 FSR’s retningslinjer for Revisors etiske adfærd kapitel 140 
13 FSR’s retningslinjer for Revisors etiske adfærd kapitel 150 
14 Jf. Revisorloven § 16 stk. 3 – ved udarbejdelse af erklæringer uden sikkerhed skal revisor dog ikke nødvendigvis 
være uafhængig og såfremt revisor ikke er uafhængig skal revisor oplyse dette i erklæringen 
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Revisors uafhængighed er uddybet i Bekendtgørelsen Om Godkendte Revisorers Og 

Revisionsvirksomheders Uafhængighed15

 

 og fortolket i Erhvervs og Selskabsstyrelsens Vejledning 

Om Bekendtgørelse Om Godkendte Revisorers Og Revisionsvirksomheders Uafhængighed. 

Revisors uafhængighed skal vurderes i forbindelse med udarbejdelsen af erklæringer med 

sikkerhed16 og hvis en af nedenstående forhold gør sig gældende vil det altid udgøre en trussel mod 

revisors uafhængighed og revisor bliver nød til at afstå fra opgaven17

• Revisors tætte familiemæssige bånd - Ved tætte familiebånd tænkes på forældre, 

søskende, ægtefæller eller samboende, børn samt andre personer, der er i et 

afhængighedsforhold til revisor der er tilknyttet opgaven, og 

:  

o Som er tilknyttet ved enten indirekte eller direkte økonomiske 

interesser i kundevirksomheden – ved indirekte eller direkte økonomiske 

interesser tænkes på ejerskab i form af aktier (enten direkte ejerskab i 

kundevirksomheden eller indirekte via et andet selskab) mv. og gælds- eller 

kautionsforpligtelser etc. 

o Eller som sidder i en ledende stilling hos kundevirksomheden – hvis 

familiemedlemmet sidder i bestyrelsen, direktionen eller som 

økonomichefen. 

o Eller som har direkte indflydelsen på udarbejdelse af opgaven – hvis 

familiemedlemmet er med til bogføringen mv., som danner grundlag for 

opgaven. 

o Eller som har forretningsmæssige forbindelser med 

kundevirksomheden – kan være hvis familiemedlemmet er en 

betydeligt/vigtig kunde hos kundevirksomheden og som derved udgør en 

trussel mod revisors uafhængighed. 

• Ansættelse i kundevirksomheden – revisor har indenfor de sidste 2 år været ansat 

i en ledelsesfunktion i kundevirksomheden, og har haft indflydelse på grundlaget 

for revisionsopgaven, dvs. egenkontrol. 

• Økonomisk interesse i kundevirksomheden - revisionsvirksomheden og revisor 

har økonomiske interesser i kundevirksomheden, som kan være i form af ejerskab 

af aktier mv. 
                                                             
15 BEK nr. 663 af 26/06/2008 
16 Jf. Revisorloven § 24 stk. 6 
17 Jf. BEK nr. 663 af 26/06/2008 § 2 
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• Forretningsforbindelser – hvis revisionsvirksomheden og revisor har 

forretningsforbindelser med kundevirksomheden, som udøves uden for begge 

parters normale virksomhed og på favorable forretningsvilkår og som har et så 

betydelig omfang, at den udgør en trussel for revisors uafhængighed. Endvidere er 

krydsrevision, hvor en revisor revidere en andens revisionsvirksomheds regnskab 

og omvendt, hvilket er i strid med uafhængighedsreglerne. 

• Kundevirksomhedens interesser i revisionsvirksomheden – det kan være, hvis 

kundevirksomheden har indflydelse i revisionsvirksomheden. 

 
§ 6 i Bekendtgørelsen Om Godkendte Revisorers Og Revisionsvirksomheders Uafhængighed 

indeholder eksempler på forhold18

 

, som kan have påvirkning på uafhængigheden, men det afhænger 

af karakteren af truslen og hvorvidt der kan gennemføres foranstaltninger, som minimerer truslen til 

et acceptabelt niveau. 

Vurderingen af revisor uafhængighed skal dokumenteres og det gøres bl.a. ved, at revisor 

underskriver en uafhængighedserklæring, hvori der bekræftes, at man er blevet gjort bekendt med 

revisionsvirksomhedens procedurer for uafhængighed og at man overholder disse. Denne erklæring 

skal indhentes fra medarbejderne mindst en gang årligt. 

 
Revisors uafhængighed kan også tænkes at blive påvirket ved langvarende kundeforhold, da revisor 

kan risikere at blive opbygget et ”forhold” til kunden, som kan påvirke udførslen af revisors arbejde 

og derved revisors uafhængighed. Det kan ske i både store og små revisionsvirksomheder, men de 

mellemstore og store revisionsvirksomheder er bedre rustet til at takle/løse problemet ved internt at 

skifte revisionsteamet ud. Det er en hårfin balancegang for revisor at vurdere hvorvidt revisors 

forhold til kunden er uafhængigt. 

 
Faktisk er det et krav ved opgaver, hvor kunden er omfattet af Revisorlovens § 21, stk. 3, at der sker 

en rotation af underskrivende revisor efter 7 år med mindst 2 års pause19. Ved andre revisionskunder 

foreligger der ikke et krav om rotation af revisor, men revisionsvirksomheden må ikke have over 20 

% i omsætning fra samme kunde i 5 på hinanden efterfølgende regnskabsår20

 

, da dette kan sætte 

spørgsmålstegn ved revisors uafhængighed. 

                                                             
18 Jf. BEK nr. 663 af 26/06/2008 § 6 – kun hvis forholdene er sket senest 2 år forinden udførslen af opgaven 
19 Jf. Revisorloven § 25 
20 Jf. Revisorloven § 26 
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IFAC-guiden 21

 

 anbefaler, at revisionsvirksomheden etablerer en database med de børsnoterede 

kunder og disses datterselskaber mv. og som revisor derved ikke må investere i via aktier mv. Det er 

ofte kun de helt store revisionsvirksomheder, der har børsnoterede kunder og derfor er dette ikke 

relevant for de små revisionsvirksomheder. 

Endvidere er det hensigtsmæssigt, at revisionsvirksomheder udarbejder retningslinjer for gavepolitik, 

da gaver fra kundevirksomheder kan være med til at stille spørgsmålstegn med revisors 

uafhængighed. 

 
Revisionsvirksomheden skal endvidere udarbejde retningslinjer for håndteringen af 

interessekonflikter og fortrolige oplysninger. Revisor må ikke drage fordel af kundeoplysningerne, 

eksempelvis ved at handle aktier på baggrund af insider-viden fra kunden (hvilket jo også er ulovligt) 

eller modtage gaver af væsentlig værdi fra kunderne eller have personlige relationer til kunden 

(eksempelvis i form af tidligere ansættelsesforhold eller familiære relationer). Kundeoplysninger er 

fortrolige og må derfor ikke deles med andre personer udenfor revisionsvirksomhed og i visse 

tilfælde udenfor revisionsteamet (eksempelvis ved børsnoterede kunder). 

 
4.1.2.1 Udfordringer for små revisionsvirksomheder 

Man kan forestille sig, at mindre revisionsvirksomheder og de potentielle kunder er i samme 

nærmiljø, og udover annoncering i lokalmiljøet efter kunder, også får nye kunder via bekendtskaber 

og anbefalinger. Bekendtgørelsen Om Revisors Og Revisionsvirksomheders Uafhængighed § 2 og 6 

omhandler ikke denne situation, hvor revisor og kunden kender hinanden, men i de Etiske 

Retningslinjer For Revisor Etiske Adfærd findes også et regelsæt om revisors uafhængighed ved 

personlige forbindelser22

 

. Det vil sige, hvis revisor og kunden har et allerede etableret bekendtskab 

før kundeforholdet starter, så kan dette skabe familiaritets- og intimideringstrusler for revisors 

uafhængighed. Det vil være revisor, som skal vurdere, om revisors uafhængighed er i fare ud fra 

hvor nært tilknytning revisor har og hvilken funktion revisors familiære forbindelser har i 

kundevirksomheden. 

Såfremt revisor i en mindre revisionsvirksomhed ikke længere er uafhængig og heller ikke er i stand 

til at eliminere afhængigheden vil det være nødvendigt at afbryde kundeforholdet. Men det kræver at, 

selv samme revisor skal komme til den erkendelse, at uafhængighed ikke længere er til stede og 

dermed afbryde kundeforholdet og miste revisionshonorar, som må siges, at være to modsatrettede 

                                                             
21 Jf. IFAC-guiden afsnit 2.2.2 
22 Jf. Retningslinjer For Revisors Etiske Retningslinjer afsnit 290.135-290.142 
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interesser, hvilket kan virke problematisk. 

 

4.1.3 KUNDEACCEPT OG FORTSÆTTELSE AF KUNDEFORHOLDET 23

Revisionsvirksomheden skal udarbejde skriftlige politikker samt etablere procedurer for kundeaccept 

for såvel nye kunder og for nuværende kunder. 

 

 
Revisionsvirksomheden skal i forbindelse med kundeaccept-fasen vurdere følgende fire forhold: 

 Vurdere kundens integritet 

 Vurdere om revisionsvirksomheden har de rette kompetencer til at kunne løse den krævede 

opgave for kunden 

 Vurdere om revisionsvirksomheden har kapacitet til at løse den krævede opgave, dvs. har de 

rette ressourcer og tidsforbrug 

 Vurdere om revisionsvirksomheden kan overholde de etiske retningslinjer 

 

Figur 4-3 Processen for kundeaccept 

 

Egen tilvirkning 

 
Revisor skal indhente tilstrækkelig information om kunden, så der kan foretages en vurdering af 
                                                             
23 Jf. RS 1 afsnit 28-35 
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kundens integritet. Udover samtale mellem revisor og den potentielle nye kunde kan revisor og 

indhente regnskaber, skatteopgørelse, protokollat, management letter fra tidligere år, udskrift fra 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kontakte kundevirksomhedens bankforbindelser og via medieomtale 

fra internettet mv. Hvis der er tale om en ny kunde bør revisor kontakte den forrige revisor for 

kundevirksomheden og høre, hvorfor den forrige revisor fratræder og hvis der kan fås adgang til den 

forrige revisors arbejdspapirer kan revisor vurdere om der er særlige problemstillinger. 

Revisionsvirksomheden bør altså indhente ”uafhængige” informationer om kunden og ikke kun alene 

basere sin vurdering på basis af samtale med den potentielle kunde. 

 
Ud fra de indsamlet oplysninger om kunden kan skal revisor vurdere kundens integritet, herunder 

hvilken branche kunden befinder sig i, kundens omdømme, verserende retssager mod kunden, 

negativ omtale i pressen mv. Der findes branchestandard check-lister24

 

, som revisionsvirksomheder 

kan anvende til at foretage denne vurdering. Derudover skal revisor selvfølgelig også bruge sin 

sunde fornuft og professionalisme til at vurdere risiciene i kundeforholdet. 

Udover at vurdere kundens integritet skal revisor også vurdere om der er interessekonflikter 

forbundet med kundeforholdet. Hvis der identificeret interessekonflikter skal revisor vurdere om 

disse er væsentlige og såfremt det ikke er muligt at eliminere interessekonflikterne bør 

revisionsvirksomheden afvise kunden. Overvejelserne af kundeforholdet skal selvfølgelig 

dokumenteres. 

 
Revisor skal vurdere, om opgaven kræver specialviden og dermed muligheden for inddragelse af 

specialist samt overveje om der kan være begrænsninger, som kan have indflydelse på revisors 

arbejde og i øvrigt lave en vurdering af risici, herunder ejerskabet hos kunden (er det en dominerende 

leder/ejer mv.), kundens ”going concern” og kontrolmiljø hos kunden mv. 

 
Ovenstående overvejelser skal ikke kun vurderes ved nye kundeforhold, men også eksisterende 

kundeforhold skal løbende vurderes, hvilket som oftest gøres i forbindelse med planlægningsfasen af 

revisionsopgaven for kunden. Revisor skal vurdere, om der har været hændelser siden sidste 

kundeacceptvurdering, der har medført ændring i kundens integritet og/eller andre forhold, som ikke 

kan accepteres af revisionsvirksomheden og derved fortsættelse af kundeforholdet. 

 
Kundeacceptfasen for nye kunder vil, alt andet lige, være mere omfattende end ved vurdering af et 

allerede etablerede kundeforhold, da der skal opbygges et helt nyt kendskab til kunden. Ved 

                                                             
24 Jf. IFAC-guiden afsnit 3.2.1 Acceptance and Continaunce – The Firm 
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eksisterende kundeforhold har revisor fået oparbejdet et kendskab både ud fra eksterne kilder 

(eksempelvis medierne mv.) og indefra ved revisors egne ”oplevelser” af kunden. 

 
På basis af ovenstående overvejelser skal revisor lave en samlet vurdering af kundeforholdet enten 

acceptere eller afvise kundeforholdet. Ved afvisning af kundeforholdet bør revisor afholde et møde 

med kunden og drøfte, hvilke svagheder, der har medført en afvisning af kundeforholdet. 

 
4.1.3.1 Udfordringer for små revisionsvirksomheder 

De små revisionsvirksomheder har mest små kunder og i forbindelse med kundeacceptfasen vil de 

informationer revisor indsamler i højere grad været begrænset til kundens regnskaber, info fra den 

forrige revisor og møde med kunden. Det bør også være tilstrækkeligt information til brug for 

revisors vurdering af kunden og da revisors kunder høj sandsynligt er tilknyttet revisors nærområdet 

har revisor måske også et indtryk af kundens omdømme/ry og integritet. Ved at acceptere meget 

risikofyldte kundeforhold kan have en negativ påvirkning på de små revisionsvirksomheder, da disse 

agerer i samme nærmiljø som kundevirksomheden og revisor kan i sidste ende risikere at få et dårligt 

omdømme i lokalmiljøet og dermed miste kunder. 

 

4.1.4 MENNESKELIGE RESSOURCER25

Der skal udarbejdes skriftlige politikker og etableres procedurer for menneskelige ressourcer, som 

sikrer, at der er tilstrækkeligt kapacitet af medarbejdere og disse besidder de rette faglige 

kompetencer. Politikkerne og procedurerne bør omfatte ansættelsesforhold, færdigheder og 

kompetence, medarbejdersamtaler, karriereudvikling og forfremmelsesmuligheder mv. 

 

 
Revisionsvirksomhederne skal sikre, at man har medarbejdere, som har de rette kompetencer til at 

løse de krævede opgaver. Der sker hele tiden ændringer indenfor lovgivningen og faglige standarder, 

så det er vigtig at medarbejderne holder sig ajour og det kan ske ved såvel intern og ekstern kurser. 

Kravet til efteruddannelse findes i Revisorloven § 4 og uddybet i Bekendtgørelsen Om Obligatorisk 

Efteruddannelse Af Godkendte Revisorer 26

                                                             
25 Jf. RS 1 afsnit 36-45 

  og fortolket i tilhørende vejledning udarbejdet af 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det er et krav, at revisor skal igennem 120 timers efteruddannelse 

indenfor en 3-årig periode, hvor der minimum bliver undervist i 24 timer i revisions- og 

erklæringsområdet, 24 timer indenfor regnskabsområdet og 12 timer indenfor skat. Kurserne kan 

afholdes internt i revisionsvirksomheden, deltagelse i eksterne udbyderes kurser og det kan også 

gøres via E-learning. 

26 BEK nr. 1289 af 12/12/2008 
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En revisionsvirksomhed kan med fordel lave en planlægning af personalekapaciteten for dels at 

udnytte kapaciteten mest effektivt (og vide, hvornår der er spidsbelastninger) og dels bruge det som 

et værktøj til at vurdere om, der er tilstrækkelig personalekapacitet. Det er endvidere vigtigt, at 

medarbejdere i revisionsvirksomheden sammensættes således de påkrævede kundeopgaver kan løses. 

Det vil ikke være hensigtsmæssigt, at der kun er nyere medarbejdere på en revisionsopgave, men at 

der også er mere erfarne medarbejdere, som kan oplære de mindre erfarne medarbejde. 

 
4.1.4.1 Udfordringer for små revisionsvirksomheder 

Hos de mindre revisionsvirksomheder kan man risikere, at der i mindre grad forefindes skriftlige 

politikker for området og at det ikke er muligt at etablere en særskilt personalefunktion, som i de 

fleste større revisionsvirksomheder, og det i øvrigt kan være et område, som ikke prioriteret så højt i 

de små revisionsvirksomheder. Selvom der ikke nødvendigvis foreligger skriftlige politikker kan 

mindre revisionsvirksomheder sagtens have etableret procedurer indenfor eksempelvis 

medarbejdersamtaler. Det vil dog være hensigtsmæssigt at have skriftlige redskaber til afholdelse af 

medarbejdersamtaler, således det der bliver drøftet bliver dokumenteret og dermed gør det nemmere 

at følge op på (eksempelvis karriereudvikling mv.). 

 
Hos de helt små revisionsvirksomheder har man en naturlig begrænsning i medarbejderkapacitet og 

det kan være svært at få ansat kvalificerede medarbejdere, da de er i skarp konkurrence med de store 

revisionsvirksomheder, der alt andet lige kan tilbyde flere muligheder for de ansatte. 

 
Med hensyn til den løbende efteruddannelse vil medarbejderne i de mindre revisionsvirksomheder i 

højere grad deltage i eksterne kurser, da revisionsvirksomheden ikke har kapacitet til at udarbejde 

interne kursusforløb. Ydermere kan det måske også være en større ”belastning” for mindre 

revisionsvirksomheder, at deres medarbejdere skal bruge mindst 120 timer indenfor en 3-årig 

periode, idet medarbejderne ikke kan udføre opgaver for kunderne og dermed færre debiterbare 

timer. Og deltagelse i eksterne kurser kan virke som en stor omkostningspost hos især de mindre 

revisionsvirksomheder. 

 

4.1.5 UDFØRELSE AF OPGAVER27

Der skal udarbejdes skriftlige politikker og etableres procedurer som sikrer, at det udførte arbejde er i 

overensstemmelse med gældende lovgivning og revisions- og regnskabsstandarder mv. 

 

 

                                                             
27 Jf. RS 1 afsnit 46-73 
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For at opnå en så ens kvalitet i revisors arbejde er det hensigtsmæssigt at udarbejde 

standarder/manualer i alle processer i revisors arbejde, det vil sige både i planlægnings-, udførsels- 

og rapporteringsfasen. 

 
Figur 4-4 Proces for revisionsopgaver 

 
Egen tilvirkning 

 
Det kan gøres ved, at revisionsvirksomheden har udarbejdet et revisionsværktøj, som kan være i 

form af check-lister eller andre former for standard dokumenter enten i elektronisk eller i papir form. 

Det er op til revisionsvirksomheden selv at beslutte om det skal være et egenudviklet eller 

købeløsning der vælges. 

 
Det er meget vigtigt, at revisor dokumenterer sit arbejde, herunder overvejelser af risikovurdering, 

gennemgang af revisionshandlinger, konklusioner mv., og udokumenterede revisionshandlinger kan 

ikke anses som et validt revisionsbevis. Revisionsværktøjet er med til at sikre, at revisors arbejde 

bliver struktureret og at revisor ikke overser revisionshandlinger. Arbejdspapirerne bør angives med 

henvisninger til underliggende bilag, så der er sammenhæng mellem arbejdspapirerne og 

underliggende dokumentation. 

 
Der bør foretages gennemgang af arbejdspapirerne af en mere erfaren revisor, som vurderer det 

udførte arbejde og hvorvidt det understøtter konklusionen i rapporteringen til kunden. 

 
4.1.5.1 Inddragelse af konsultation28

Revisionsvirksomheden skal udarbejde skriftlige politikker og etablere procedurer for at inddragelse 

af konsulenter i vanskelige opgaver. Ved nogle revisionsopgaver kan det være nødvendigt at 

inddrage andre parter, som besidder en ekspertviden. Der er altså tale om en faglig sparring med en 

konsulent, således revisor er i stand til at løse opgaven for kunden og i de fleste 

revisionsvirksomheder bør det kunne lade sig gøre at drage fordel af andre kollegers viden. 

 

 

                                                             
28 Jf. RS 1 afsnit 51—56 

Planlægning Udførsel Rapportering
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Ved inddragelse af konsulenter er det nødvendigt for revisor at videregive informationer om kunden, 

således konsulenten kan rådgive om problemstillingen. Både problemstillingen og resultatet skal 

dokumenteres og derefter godkendes af revisor, som har søgt faglig sparring og den, der er blevet 

konsulteret. 

 
4.1.5.2 Kvalitetssikringsgennemgang af revisionsopgaver29

Revisionsvirksomheden skal udarbejde skriftlige politikker og etablere procedurer for relevante 

revisionsopgaver, der kræver en kvalitetssikringsgennemgang. 

 

 
Jf. RS 1, afsnit 60 skal der foretages en kvalitetssikringsgennemgang for følgende 

revisionsopgaver inden erklæringen afgives

1. Revisionskunder, som er børsnoterede virksomheder 

: 

2. De revisionskunder, som opfylder visse kriterier, som fastsat af revisionsvirksomheden selv. 

 
I forhold til revisionskunder under pkt. 2 er det altså tale om en subjektiv vurdering, som skal 

foretages af revisionsvirksomheden selv, og det skal vurderes ud fra arten (herunder om opgaven 

involvere et forhold i offentlighedens interesse) og risici forbundet med opgaven, eller lovmæssige 

krav om kvalitetssikringsgennemgang af revisionsopgaven. Hvad der skal forstås ved offentlig 

interesse uddybes ikke i RS 1, men det bedste forslag til dette, er i Revisorloven § 21, stk. 3, som er 

børsnoterede selskaber (som er nævnt i RS 1 pkt. 60), statslige aktieselskaber, kommuner og 

kommunale fællesskaber, virksomheder der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og store 

virksomheder over en vis størrelse30

 

. 

Det vil sige ved ovenstående revisionsopgaver skal der udvælges en partner i en anden afdeling end 

de udførende og ansvarlig partner for revisionsopgaven, som skal udføre en 

kvalitetssikringsgennemgang af opgaven for at vurdere, hvorvidt der er foretaget de rigtige 

konklusioner på basis af det udførte arbejde. 

 
Endvidere skal kvalitetssikringskontrollanten inddrages i revisionsopgaven, såfremt der er 

tvivlsspørgsmål i forbindelse revisionen, eksempelvis ved vurdering af regnskabspraksis af 

risikofyldte regnskabsposter (kunne være igangværende lager, vurdering af ejendomsværdi mv.). 

Dog må kvalitetssikringskontrollantens rolle/arbejde ikke være betydelig i forhold til hele 

                                                             
29 Jf. RS 1 afsnit 60-73 
30 Jf. Revisorloven § 21, stk. 3 pkt. 5: Virksomheder, der 2 i på hinanden følgende regnskabsår overstiger to eller flere kriterier: 

a. En medarbejderstab på 2.500 personer, 
b. En balancesum på 5 mia. kr. eller 
c. En nettoomsætning på 5 mia. kr. 
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revisionsopgaven, da RS 1, afsnit 71 ikke tillader at objektiviteten sættes over styr. 

 
4.1.5.3 Opgavedokumentation 

Revisionsvirksomheden skal have skriftlige procedurer og etablere procedurer for 

dokumentationskravene for de udførte opgaver. 

 
Revisionsvirksomheden skal fastsætte en tidsfrist for at sørge for at det endelige opgavearkiv er 

samlet samt regler for håndtering af dokumentation. Håndtering af dokumentation vedrører forhold 

som en sikker opbevaring af revisionsmaterialet, hvad enten det er fysisk eller elektronisk materiale. 

Hvis det er elektronisk materiale, skal der være etableret back-up procedurer, adgangsbegrænsning til 

revisionsmateriale, således der ikke er fuld adgang for alle medarbejdere i revisionsvirksomheden. 

Ved fysisk materiale skal det være sikkert opbevaret, eksempelvis skal revisionsmateriale for 

børsnoterede kunder opbevares i aflåste skabe, da der er tale om fortrolige og følsomme oplysninger. 

Revisionsvirksomheder har praksis for at overholde bogføringslovens krav, at regnskabsmateriale 

skal gemmes i 5 år før det kan destrueres31

 

. 

4.1.5.4 Udfordringer for små revisionsvirksomheder 

Mindre revisionsvirksomheder har ikke de samme ressourcer, som de større revisionsvirksomheder, 

og vil i højere grad anvende købesystemer, som er standard systemer, til deres revisionsværktøj. Og 

opdateringer i revisionsværktøjet, som følge af ændringer i lovgivningen og faglige standarder, vil 

blive gennemført af udbyderen af købesystemet. Da der er tale om standard systemer må de mindre 

revisionsvirksomheder vurdere, hvilke revisionsværktøj der er mest egnet til deres kundetyper. 

 
De mindre revisionsvirksomheder kan det være svært at opnå funktionsadskillelse mellem den 

udførende og kontrollerende revisor på opgaverne, og derved kan man risikere, at det udførte arbejde 

er mangelfuldt og dermed manglende sammenhæng mellem det udførte arbejde og delkonklusioner 

og erklæringen. IFAC-guiden32

 

 foreslår, at såfremt der kun er en revisor i revisionsvirksomheden, at 

arbejdsmaterialet lægges væk i en kortere periode, hvorefter revisoren udfører kontrol af 

arbejdsmaterialet. Guiden mener, at revisoren vil besidde en ny objektivitet ved kontrollen. Jeg tror 

dog ikke, at dette er praksis i de mindre revisionsvirksomheder, da revisor nok vil afslutte sin opgave 

så snart det er muligt og derefter begynder på nye opgaver. 

Jo mindre revisionsvirksomhed des mindre ressourcer er der til faglig sparring hos andre kollegaer 

                                                             
31 Jf. Bogføringsloven § 10 gælder for den bogføringspligtige, som er erhvervsvirksomhederne, der har pligt til at 
opbevare regnskabsmaterialet i 5 år fra udgangen af det år materialet vedrører 
32 Jf. IFAC-guiden afsnit 5.3 
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og derfor bliver revisor nød til at anvende eksterne konsulenter for at opnå den fornødne sparring. 

Der kan både indgås formelle og uformelle aftaler med andre parter, eksempelvis en anden 

revisionsvirksomhed, som revisor kan tage kontakt med og få den nødvendige faglige sparring. 

Alternativt kan revisor via Erfa-grupper eller andre faglige medlemsorganisationer få sparring fra 

andre parter. 

 
Ved opgaver der kræver en kvalitetssikringsgennemgang vil ofte i de mindre revisionsvirksomheder 

skulle udføres af en ekstern part og RS 1 afsnit 72 tillader, at der kan indgås aftale med ekstern part 

om at udføre gennemgangen. 

 
Umiddelbart vurderer jeg, at der ikke vil være særlige udfordringer for små revisionsvirksomheder i 

forhold til opgavedokumentationen. 

 

4.2 OVERVÅGNING33

Revisionsvirksomhederne skal have skriftlige politikker og etablere procedurer, der sikrer, at der sker 

en løbende vurdering af kvalitetssikringssystemet, herunder dets relevans, tilstrækkelighed og 

effektivitet. Formålet med at intern overvågning er at sikre, at kvalitetsstyringssystemet er 

hensigtsmæssigt og effektivt implementeret, således de afgivne erklæringer i er overensstemmelse 

med lovgivningen og faglige standarder. 

 

 
Som en del af overvågningen skal revisionsvirksomheden udføre en intern kvalitetskontrol på de 

gennemførte revisionsopgaver. Det vil sige, at der er tale om en evalueringsproces efter 

erklæringsarbejdet er tilendebragt og den interne kvalitetskontrol på opgaveniveau er derfor ikke en 

del af selve arbejdsprocessen i erklæringsarbejdet. Jf. RS 1 afsnit 78 skal hver opgaveansvarlig 

partner i revisionsvirksomhederne have gennemgået intern kvalitetskontrol på mindst én opgave 

indenfor en 3-årig periode. Den interne kvalitetskontrol skal udføres af en kvalificeret person i 

revisionsvirksomheden, som ikke har deltaget i selve udførelsen af revisionsopgaven. Den 

kvalitetskontrol som udføres af Revisortilsynet kan ikke træde i stedet for den interne 

kvalitetskontrol34

 

. 

Når der er observeret mangler i kvalitetsstyringssystemet skal det vurderes, om 

manglerne/svaghederne er enestående tilfælde og hvorvidt det medfører utilstrækkelige erklæringer 

og dermed manglende efterlevelse af lovgivningen og faglige standarder. Resultaterne af 
                                                             
33 Jf. RS 1, afsnit 75-93 
34 Jf. RS 1, afsnit 79 
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overvågningen af kvalitetsstyringssystemet og de anbefalinger der måtte være, skal mindst en gang 

årligt kommunikeres til den opgaveansvarlige revisor og til den øverste ledelse. 

Revisionsvirksomheder, der udfører opgaver for kunder, der omfattet af Revisorlovens § 21 stk. 3 

skal årligt offentliggøre en rapport om gennemsigtighed på revisionsvirksomhedens hjemmeside35

 

. 

Fordelen ved en løbende overvågning af kvalitetsstyringssystemet gør ledelsen i stand til at tage hånd 

om eventuelle væsentlige svagheder og få tilrettet kvalitetssikringssystemet, således 

manglerne/svaghederne elimineres. Der er tale om en iterativ proces, som vil skulle udføres årligt. 

Som en del af overvågningsprocessen skal revisionsvirksomheden etablere skriftlige politikker og 

procedurer af klager over udførte revisionsopgaver, der ikke lever op til lovgivningen og standarder 

samt klager over manglende efterlevelse af kvalitetsstyringssystemet. Det kan både være 

henvendelser udenfor og intern i revisionsvirksomheden, og klager skal behandles i 

revisionsvirksomheden af er person, som ikke har været involveret i opgaven klagen vedrører. 

 

4.2.1 UDFORDRINGER FOR SMÅ REVISIONSVIRKSOMHEDER 

Ansvaret for overvågningsprocessen skal foretages af en partner med tilstrækkelig erfaring og det 

kan sagtens efterleves hos de mindre revisionsvirksomheder også ved enkeltmandsvirksomheder, 

men så vil revisor i bund og grund skulle vurdere sig selv og det er dog alligevel ikke helt 

hensigtsmæssigt. Yderligere kan det være mere problematisk, når der skal gennemføres stikprøvevis 

gennemgang på opgaveniveau, da kontrollanten ikke må have deltaget i selve udførslen af 

revisionsopgaven. Men jf. RS 1 punkt 80 kan mindre revisionsvirksomheder indgå aftale med en 

kvalificeret ekstern part som kan udføre den stikprøvevise kontrol på opgaveniveau og andre 

overvågningsprocedurer. 

 

4.3 NETVÆRK 
Revisionsvirksomheder kan vælge at indgå i et netværk med andre revisionsvirksomheder og dermed 

etablere et kvalitetsstyringssystem for hele netværket. Det vil sige, at en lille revisionsvirksomhed 

kan komme ud over de udfordringer, der er især for de små revisionsvirksomheder i forbindelse med 

kvalitetsstyringssystemet ved at indgå i et netværk. 

 
Der findes dog nogle kriterier, der skal være opfyldt før der er tale om et netværk, og disse findes i 

Bekendtgørelse Om Godkendte Revisorers Og Revisionsvirksomheders Uafhængighed36

                                                             
35 Jf. Revisorloven § 27 og der specificeres også hvilke oplysninger der skal offentliggøres. 

: 

36 BEK nr. 663 af 26/06/2008 – definition af netværk findes i § 7 stk. 3 
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1. Det tager sigte på samarbejde, som en revisor eller en revisionsvirksomhed deltager i, og 

2. som klart tager sigte på overskuds- eller omkostningsdeling eller har fælles ejerskab, (eller) 

kontrol eller ledelse, (eller) fælles kvalitetspolitik og –procedurer, (eller) en fælles 

forretningsstrategi, (eller) anvender et fælles firmanavn, eller er fælles om en betydelig del 

af de faglige ressourcer. 

 
Der er ingen krav til antallet af revisionsvirksomheder der skal indgå i et netværk og der kan 

etableres såvel nationale og internationale netværk. Et eksempel på et netværk kan være, hvis man 

hos de enkelte revisionsvirksomheder fordeler kunder efter ekspertiseområder og der er tale om en 

fast fordelingsprocedure, eller hvis der er fast samarbejde mellem revisionsvirksomheder på tværs af 

landegrænser. Revisorkommissionen 37

 

 udtaler, at såfremt tredjemand anser de samarbejdende 

revisionsvirksomheder som ”én enhed” grundet det tætte samarbejde vil der være tale om et netværk 

og derned graden af fælles bestemmelse/indflydelse der er væsentlig. Men hvis man alene anvender 

fælles revisionsmetoder og manualer uden revisionsvirksomhederne deler 

kunderne/kundeoplysningerne, så vil det ikke anses som et netværk. 

Jeg har observeret, at nogle revisionsvirksomheder på deres hjemmeside bruger ordet netværk, men 

det er ikke nødvendigvis er netværk i overensstemmelse med ovenstående definition, så det er 

umiddelbart vanskeligt at gennemskue ud fra deres hjemmesider, hvorvidt revisionsvirksomhederne 

indgår i et reelt netværk eller ej. Et eksempel kan være Howart Revisorerne, som jf. deres 

hjemmeside38

                                                             
37 

 indgår i en international sammenslutning (Crowe Howart International) af integrerede 

revisionsvirksomheder på verdensplan med 140 medlemmer i alt. Det fremgår ikke direkte af deres 

hjemmeside, at der er tale om et reelt netværk, men der er dog elementer, som opfylder definitionen i 

bekendtgørelsen, da Howart Revisorerne deler navn med Crowe Howart International og kan for 

tredjemand godt opfattes som én enhed og fordi man kan løse opgaver af international karakter, og 

derfor vil de andre revisionsvirksomheder skulle løse de opgaver. Howart Revisorerne består af fire 

statsautoriserede revisorer og jf. det Centrale Virksomhedsregister er der mellem 20-49 ansatte, så 

det kan anses, som en mellemstor revisionsvirksomhed. Jeg har fået bekræftet fra Howart 

Revisorerne, at udover at dele samme firmanavn, så har de også fælles forretnings- og 

kvalitetsstrategi på overordnet plan med de andre medlemmer. Da virksomheden opfylder punkt 1 og 

mindst et kriterium i punkt 2 i definitionen af et netværk kan det konkluderes, at der er tale om et 

reelt netværk. 

http://www.eogs.dk/graphics/publikationer/Revisorerlovgivningen_internationalt/html/chapter12.htm - 
Revisorkommissionens kommentarer til definitioner til 8. direktivs artikel 2 
38 http://www.revisor.com/script/site/page.asp?artid=6&cat_id=32 

http://www.eogs.dk/graphics/publikationer/Revisorerlovgivningen_internationalt/html/chapter12.htm�
http://www.revisor.com/script/site/page.asp?artid=6&cat_id=32�
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Konsekvensen og ulempen ved at indgå i et netværk er, at der stilles krav til uafhængighed i forhold 

til hele netværket, hvilket vil sige, at alle som er med netværket skal være uafhængige i forhold til 

kundevirksomhederne og det må sige at være et omfattende krav, som gør netværk mindre attraktivt 

at deltage i. For at undgå det skærpede krav til uafhængighed til hele netværket kan 

revisionsvirksomheder sagtens indgå et samarbejde med andre revisionsvirksomheder uden der er 

tale om et reelt netværk, som defineret i Bekendtgørelsen Om Godkendte Revisorers og 

Revisionsvirksomheders Uafhængighed. Revisionsvirksomheder kan sagtens anvende samme 

kvalitetsstyringssystem, så længe der ikke er fælles bestemmelse og overvågning af systemet. 

 
I forbindelse med udtagelse til kvalitetskontrol af Revisortilsynet kan revisionsvirksomhederne i 

netværket anmode om at blive udtaget til kvalitetskontrol i samme år og Revisortilsynet har også 

mulighed for at beslutte selv at udtaget et helt netværk til kontrol. 

 

4.4 DELKONKLUSION 
Et kvalitetsstyringssystem består af to delelementer: Kvalitetssikring og Intern overvågning. 

Kvalitetssikringen udføres før og under opgavens udførelse og skal ske på henholdsvis et overordnet 

niveau (som bliver reguleret i RS 1) og på opgaveniveau (som bliver reguleret i RS220). Intern 

overvågning udføres efter opgavernes udførsel. 

 
I kvalitetssikringen skal der udarbejdes overordnede skriftlige politikker og etablere procedurer 

indenfor følgende områder: 

 
• Ledelsesansvar for revisionsvirksomhedens kvalitet 

Ledelsen i revisionsvirksomheden skal fastlægge sine kvalitetsmålsætninger og sørge for at disse 

bliver kommunikeret ned igennem organisationen således, at kvalitetsmålene indgår som en naturlig 

del i det daglige arbejde. Kommunikation af kvalitetsmålsætningerne kan ske via intern uddannelse, 

nyhedsbreve, via en kvalitetsmanual mv. 

 
Hos de små revisionsvirksomheder vil kommunikationen i højere grad være uformelt og dermed er 

det vigtigt, at ledelsens adfærd udviser deres ansvar for kvalitetsstyringen og afspejler vigtigheden af 

det i gennem deres arbejde, således medarbejderne også finder det som en naturlig del af deres 

daglige arbejde og dermed er deres ansvar bevist. 

 
• Etiske retningslinjer 

Revisor skal efterleve de etiske krav, som omfatter krav til integritet, objektivitet, faglig kompetence 
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og fornøden omhu, fortrolighed, og udvise professionel adfærd. Derudover skal revisor være 

uafhængig og i Bekendtgørelse Om Godkendte Revisorers og Revisionsvirksomheders 

Uafhængighed skal revisor altid afstå opgaver ved familiære bånd, som har tilknytning til 

kundevirksomheden eller såfremt revisor selv har relationer til kundevirksomheden i form af 

tidligere ansættelse, økonomisk interesse og forretningsforbindelser med kundevirksomheden eller 

kundevirksomheden har interesse i revisionsvirksomheden. Øvrige forhold, som kan have indflydelse 

på revisors uafhængighed skal vurderes ud fra karakteren af truslen og hvorvidt der kan gennemføres 

foranstaltninger, som minimerer truslen mod revisors uafhængighed. 

 
Ved opgaver, som er omfattet af Revisorlovens § 21 stk. 3 er det et krav at der skal foretages en 

rotation af underskrivende partner hver 7. år med 2 års pause, men ved andre revisionskunder er der 

ikke krav til rotation af underskrivende partner. Men for ikke at der må opstå et afhængighedsforhold 

mellem revisionsvirksomheden og kundevirksomheden må revisionsvirksomheden ikke have 20 % af 

dens omsætning fra samme kunde i 5 på hinanden efterfølgende regnskabsår. 

 
Revisionsvirksomheden skal udarbejde skriftlige retningslinjer for håndtering af interessekonflikter 

og fortrolige oplysninger. Revisor må ikke drage fordel af kundeoplysninger og skal forblive 

fortrolige og må derfor ikke deles med andre personer udenfor revisionsvirksomheden. 

 
De små revisionsvirksomheder har i højere grad deres kunder i deres lokalmiljø og får nye kunder 

via bekendtskaber og anbefalinger, og dette kan skal familiaritets- og intimideringstrusler mod 

revisors uafhængighed. Det er revisors egen subjektive vurdering om hans uafhængighed er i fare, 

men skal vurderes ud fra hvor nær tilknytning revisor har og hvilke funktion revisors familiære 

forbindelse har i kundevirksomheden. 

 
• Kundeaccept og fortsættelse af kundeforholdet 

Revisor skal foretage en kundeacceptvurdering af såvel nye og for nuværende kundeforhold. For at 

kunne afgøre om revisor kan acceptere et kundeforhold skal revisor indsamle tilstrækkelig 

informationer om kunden og vurdere kundens integritet, om revisor er i stand til at løse den 

pågældende opgave, behovet for inddragelse af specialister, om der kan være begrænsninger, der kan 

have indvirkning på revisors arbejde, om der er interessekonflikter og andre væsentlige risici. Ud fra 

disse overvejelser skal revisor konkludere, hvorvidt kundeforholdet kan accepteres eller afvises. 

 
De små revisionsvirksomheder har mest små kunder og i kundeacceptfasen vil revisor i højere grad 

være begrænset til kundevirksomhedens regnskaber, informationer fra forrige revisor og personlig 
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møde med kundevirksomheden. Faren ved at acceptere meget risikofyldte kundevirksomheder kan i 

sidste ende have en negativ indflydelse på revisorvirksomhedens omdømme, og dette kan koste 

revisorvirksomheden kunder på grund af dårlig omdømme i lokalmiljøet. 

 
• Menneskelige ressourcer 

Revisionsvirksomheden skal sikre, at man har medarbejdere, som besidder de rette kompetencer til at 

løse opgaverne. Det er et krav i Revisorloven, at der skal ske efteruddannelse af revisor med 

minimum 120 timer i en 3-årig periode indenfor revisions- og erklæringsområdet, regnskab og skat. 

De mindre revisionsvirksomheder vil i højere grad deltage i eksterne kurser, da man ikke har interne 

ressourcer til at udarbejde kurser.  

 
Hos de små revisionsvirksomheder kan man forestille sig at personalefunktionen er mindre formel 

opbygget, men det vil dog være nødvendigt med redskaber til afholdelse af medarbejdersamtaler, så 

der kan følges op på samtalerne. De små revisionsvirksomheder er i skarp konkurrence med de større 

revisionsvirksomheder om at få kvalificeret medarbejdere og det kan være en stor udfordring bare at 

få medarbejderne ansat, så det sætter krav til de små revisionsvirksomheder til at de noget at byde på 

i form af karrieremuligheder mv. 

 
• Udførelse af opgaven 

Revisionsvirksomheden skal implementere et revisionsværktøj, som skal sikre at udførsel af 

revisionsopgaver er i overensstemmelse med gældende lovgivning og faglige standarder. Uagtet 

hvilke revisionsværktøj der er vælges af revisionsvirksomheden er det med til at sikre, at revisors 

arbejde bliver ensartet og dokumenteret samt, der ikke bliver undladt revisionshandlinger. Små 

revisionsvirksomheder har sjældent kapacitet til at udvikle egne revisionsværktøjer og derfor bliver 

det et købesystem, som anvendes. Revisionsvirksomheden må selv vurdere hvilke revisionsværktøj 

der er mest egnet til deres kundetyper. 

 
I forbindelse med udførsel af revisionsopgaver kan det være nødvendigt for revisor at inddrage 

konsulenter, som besidder en faglig viden, således revisor er i stand til at løve opgaven. I mindre 

revisionsvirksomheder er det ikke altid muligt at søge tilstrækkelig faglig sparring hos kollegaerne 

indenfor revisionsvirksomheden og derfor skal der tages kontakt til en ekstern konsulent, hvor der 

kan revisor kan få faglig sparring og det kan gøres ved at indgå samarbejdsaftale med en anden 

revisionsvirksomhed eller via Erfa grupper og faglige medlemsorganisationer. Det er vigtigt, at 

revisor dokumenterer, når der er taget kontakt til en konsulent samt hvad resultatet blev.  
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Såfremt revisionsvirksomheden har børsnoterede kunder eller andre kunder, som opfylder visse 

kriterier (som er fastsat af revisionsvirksomheden selv), men det kunne være kunder omfattet af 

Revisorloven § 21 stk. 3, skal de revisionsopgaver kvalitetssikres inden erklæringen underskrives af 

den ansvarlige revisor. Kvalitetssikringsgennemgangen skal foretages af en revisor, som ikke har 

deltaget i selve revisionsarbejdet. I små revisionsvirksomheder kan det på grund af de få ansatte være 

nødvendigt at indgå en aftale med en ekstern part til at gennemgå kvalitetssikringsgennemgang. 

 
Endvidere skal der være etableret regler for opgavedokumentationen, herunder en tidsfrist for at 

sørge for det endelige opgavearkiv er samlet samt håndteringen af dokumentation såsom opbevaring 

af revisionsmateriale, back-up procedurer, adgangsbegrænsning til kundemateriale mv. Der bør ikke 

være særlige problemstillinger for små revisionsvirksomheder vedrørende opgavedokumentation. 

 
Udover kvalitetssikringen skal revisionsvirksomheden også udarbejde skriftlige politikker og 

etablere procedurer for intern overvågning af kvalitetsstyringssystemet for at sikre, at systemet der 

hensigtsmæssigt og effektivt implementeret. Der skal foretages en overordnet vurdering af 

kvalitetsstyringssystemet og på opgaveniveau og den der kontrollerer på opgaveniveau må ikke have 

deltaget i selve udførslen af opgaven og hver opgaveansvarlig skal have gennemgået mindst en 

opgave indenfor en 3-årig periode. Det er vigtigt at understrege, at kvalitetskontrollen, som udføres 

af Revisortilsynet ikke kan træde i stedet for den interne kvalitetskontrol. De observeret mangler ved 

gennemgangen skal vurderes, om det er en ”systemfejl”, som medfører utilstrækkelige erklæringer 

og dermed manglende efterlevelse af lovgivningen og faglige standarder. Derefter skal det 

rapporteres til den opgaveansvarlige partner og ledelsen i revisionsvirksomheden, således ledelsen 

kan tage hånd om svaghederne i kvalitetsstyringssystemet. I små revisionsvirksomheder vil en 

kvalificeret revisor i revisionsvirksomheden godt kunne foretage en generel vurdering af 

kvalitetsstyringssystemet, men det kan muligvis være svært for vedkommende at udføre den 

stikprøvevise kontrol, hvis vedkommende har været med på opgaverne. Derfor vil små 

revisionsvirksomheder blive nød til at kontakte en ekstern part til at udføre den interne overvågning 

og dette vil være en yderligere omkostning for den lille revisionsvirksomhed. 

 
Revisionsvirksomheder kan vælge at indgå i et netværk med andre revisionsvirksomheder, som giver 

dem mulighed for af komme imødese de skitserede udfordringer. Et netværk er defineret i 

Bekendtgørelse Om Godkendte Revisorer og Revisionsvirksomheders uafhængighed og er et 

samarbejde og som klart tager sigte på overskuds- eller omkostningsdeling eller har fælles ejerskab, 

(eller) kontrol eller ledelse, (eller) fælles kvalitetspolitik og –procedurer, (eller) en fælles 

forretningsstrategi, (eller) anvender et fælles firmanavn, eller er fælles om en betydelig del af de 
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faglige ressourcer. Ved at vælge at ens revisionsvirksomhed skal indgå i netværk vil 

revisionsvirksomheden bland andet kunne imødese de mange udfordringer ved et 

kvalitetsstyringssystem, men må alligevel ses som en mindre attraktiv løsning, da revisors 

uafhængighed skal vurderes ud fra hele netværket og man vil være underlagt en fælles indflydelse fra 

netværket i form af forretningsstrategi. Revisionsvirksomheder kan sagtens indgå et samarbejde med 

andre revisionsvirksomheder uden at indgå i et egentlig netværk og dermed være underlagt de 

skærpede krav til uafhængigheden, eksempelvis ved brug af samme kvalitetsstyringssystem, men 

unde fælles bestemmelse og overvågning af systemet. 
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5 REVISORTILSYNETS ROLLE 
Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som har fået tildelt tilsynspligten overfor revisorer og 

revisionsvirksomheder 39 , og de har valgt at etablere en særskilt tilsynsmyndighed i form af 

Revisortilsynet, som har fået delegeret ansvaret for tilrettelæggelsen af kvalitetskontroller hos 

revisionsvirksomhederne fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det er nemlig et krav fra EU, at den 

offentlige tilsynsmyndighed er organiseret således, at der ikke opstår interessekonflikter, herunder 

uafhængighed, mellem det offentlige tilsyn og de revisorer, som er underlagt tilsynet40

 

. 

Revisortilsynet blev etableret i år 2003 og skal jf. Revisorloven § 34, stk. 3, udføre kvalitetskontrol 

og sikre, at revisionsvirksomhederne lever op til den gældende lovgivning samt foretage en 

vurdering af revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystem samt vurdere udførslen og 

uafhængigheden i forbindelse med de udførte opgaver41

 

. 

5.1 REGULERING FOR REVISORTILSYNETS VIRKE 
Dansk lovgivning for Revisortilsynets rolle er baseret på EU-regulering og nedenstående figur viser, 

hvilke reguleringer der forefindes: 

 
Figur 5-1 Regelsæt for ekstern kvalitetskontrol 

 
Egen tilvirkning42

 
 

”Det 8. Direktiv43

                                                             
39 Jf. BEK nr. 468 af 17/06/2008 § 32 stk. 2 

” er rammeregler, som skal implementeres i EU-landenes lokale lovgivning. Der er 

40 Jf. 8. Direktiv artikel 35, pkt. 2 
41 Jf. Revisorloven § 29 stk. 2 
42 Kommissionens henstilling om ekstern kvalitetssikring ifb. med lovpligtige revisorer og revisionsvirksomheder, 
der reviderer virksomheder af offentlige interesse (2008/1721/EF af 6. maj 2008) indgår også i EU regelsættet, 
men er ikke omfattet af afhandlingen. 

Ekstern kvalitetskontrol

baseret på følgende regelsæt

EU regulering
•Det 8. Direktiv (2006/43/EF af 17. maj 2006)
•Kommissionens Henstilling Om Kvalitetssikring I 

Forbindelse Med Lovpligtig Revision I EU: 
Mindstekrav (2001/256/EF af 15. november 2000)

Dansk regulering
•Revisorloven (BEK nr. 468 17/06/2008)
•Bekendtgørelse Om Forretningsorden For 

Revisortilsynet (BEK nr. 669 af 26/06/2008)
•Bekendtgørelse Om Kvalitetskontrol Og 

Revisortilsynets Virksomhed (BEK nr. 42 af 
23/01/2009)
•Retningslinjer udarbejdet af Revisortilsynet
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tale om minimumskrav og dansk lovgivning kan have skrappere krav end kravene i det 8. Direktiv, 

eksempelvis er der skrappere krav i dansk lovgivning til, hvor tit der skal udføres kvalitetskontrol. 

Minimumskrav i Det 8. direktiv er blevet indarbejdet i den gældende Revisorlov44

 

, som trådte i kraft 

i 2008. 

På basis af Revisorloven er der udarbejdet to bekendtgørelser, som specificerer de forskellige krav til 

Revisortilsynet, herunder antal medlemmer af Revisortilsynet, krav til kvalitetskontrollanter. 

Revisortilsynet har endvidere udarbejdet retningslinjer, som er en slags operationalisering af 

fremgangsmåden for Revisortilsynets arbejde og retningslinjerne fra Revisortilsynet bliver løbende 

redigeret og ajourført, når det vurderes behov for det. 

 
Kommissionens henstilling indeholder en række mindstekrav til medlemslandene i EU, men da det er 

en henstilling er disse ikke bindende og kan alene betragtes som frivillige anbefalinger. 

 

5.2 HVEM ER UNDERGIVET KVALITETSKONTROL? 
Revisorloven gælder for følgende revisorer/revisionsvirksomheder i følgende situationer: 

Revisorloven § 1, stk. 2: ”Loven finder anvendelse ved revisors afgivelse af 

revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om 

ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven, og ved revisors afgivelse af andre 

erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget 

brug.” 

 
Det vil sige, at de lovkrav, der forefindes i Revisorloven gælder alene revisorer, der afgiver 

erklæringer med sikkerhed, eksempelvis påtegning årsregnskab og review. De revisorer, der afgiver 

denne slags erklæringer, har ifølge Revisorloven pligt til at lade sig undergive den obligatoriske 

kvalitetskontrol, som udføres af Revisortilsynet45

 

. Og såfremt man ikke lader sig kvalitetskontrollere 

af Revisortilsynet vil revisor ikke længere kunne afgive erklæringer med sikkerhed. 

Det vil sige, at revisorer, som ikke udarbejder erklæringer med sikkerhed er ikke omfattet af den 

obligatoriske kvalitetskontrol, men skal årligt indgive en tro- og loveerklæring til Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, at der ikke afgives erklæring med sikkerhed. 

 

                                                                                                                                                                                                             
43 Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2006/43/EF af 17. Maj 2006 
44 BEK nr. 468 af 17/06/2008 
45 Jf. Revisorloven § 29 
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5.3 TILRETTELÆGGELSE AF REVISORTILSYNETS ARBEJDE 
De revisorer/revisionsvirksomheder der er underlagt den obligatoriske kvalitetskontrol, skal udtages 

til kontrol med højst 6 år mellemrum46, dog skal de revisionsvirksomheder, der udfører erklæringer 

med sikkerhed for kunder, der er omfattet af Revisorlovens § 21, stk. 3, skal kvalitetskontrolleres 

med højst 3 år mellemrum. Revisortilsynet kan også beslutte, at en revisionsvirksomhed kan udtages 

til hyppigere kvalitetskontrol, hvis de finder det nødvendigt47

 

. 

Revisortilsynet udtager revisorer/revisionsvirksomheder til kvalitetskontroller samt udvælger hvilke 

kvalitetskontrollanter, der skal udføre kontrollerne 48

• Kvalitetskontrollanter, der er statsautoriserede revisorer, og kan udføre kvalitetskontrol i 

statsautoriserede revisionsvirksomheder

. Kvalitetskontrollanterne er delt op i 4 

kategorier:  

. 

• Kvalitetskontrollanter, der er statsautoriserede revisorer, og kan udføre kvalitetskontrol i 

statsautoriserede revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder som omhandlet i 

revisorlovens § 21, stk. 2, 3.-5. pkt. 

• Kvalitetskontrollanter, der er registrerede revisorer, og kan udføre kvalitetskontrol i 

registrerede revisionsvirksomheder  

• Kvalitetskontrollanter, der er registrerede revisorer, og kan udføre kvalitetskontrol i 

registrerede revisionsvirksomheder som omhandlet i revisorlovens § 17 

(landbrugsvirksomhed) 

Det er kvalitetskontrollanten, der skal udføre kvalitetskontrolbesøget, men såfremt Revisortilsynet 

vurderer at det er nødvendigt, så kan Revisortilsynet også deltage i kontrolbesøget eller alternativ 

bede om kvalitetskontrollantens arbejdspapir udover erklæringen fra kvalitetskontrollanten49

 

. 

I den forrige Revisorlov måtte revisor/revisionsvirksomhederne selv udvælge deres 

kvalitetskontrollanter, men for at opnå en 100 % uafhængighed, så er beslutningskompetencen i den 

nuværende Revisorlov flyttet til Revisortilsynet. Endvidere skal honoreringen til 

kvalitetskontrollanten ske via Revisortilsynet, hvor det tidligere har været en direkte aftale mellem 

den kontrollerede revisor/revisionsvirksomhed og kvalitetskontrollanten. 

 
 
                                                             
46 Jf. BEK nr. 42 af 23/01/2009 § 2 
47 Jf. BEK nr. 42 af 23/01/2009 § 4 
48 Jf. BEK nr. 42 af 23/01/2009 § 6 – se i øvrigt bilag 2 for yderligere beskrivelse af kvalitetskontrollanterne 
49 Jf. BEK nr. 42 af 23/01/2009 § 27 

http://www.eogs.dk/graphics/Revisortilsynet/kontrollanter/SR%20listen.pdf�
http://www.eogs.dk/graphics/Revisortilsynet/kontrollanter/SR%20listen.pdf�
http://www.eogs.dk/graphics/Revisortilsynet/kontrollanter/SR10235_listen.pdf�
http://www.eogs.dk/graphics/Revisortilsynet/kontrollanter/SR10235_listen.pdf�
http://www.eogs.dk/graphics/Revisortilsynet/kontrollanter/SR10235_listen.pdf�
http://www.eogs.dk/graphics/Revisortilsynet/kontrollanter/RR%20listen.pdf�
http://www.eogs.dk/graphics/Revisortilsynet/kontrollanter/RR%20listen.pdf�
http://www.eogs.dk/graphics/Revisortilsynet/kontrollanter/RR%2012%2C8.pdf�
http://www.eogs.dk/graphics/Revisortilsynet/kontrollanter/RR%2012%2C8.pdf�
http://www.eogs.dk/graphics/Revisortilsynet/kontrollanter/RR%2012%2C8.pdf�
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Figur 5-2 Revisortilsynets rolle 

 
Kilde: egen tilvirkning 

 

Der er etableret et revisionsvirksomhedsregister (som kaldes ReviReg), hvor alle 

revisionsvirksomheder, som har registrerede og/eller statsautoriseret revisorer, som afgiver 

erklæringer, med sikkerhed. Revisortilsynet anvender dette register til at håndtere udvælgelsen til 

kvalitetskontroller. Det er frivilligt for revisionsvirksomheder, som ikke udfører erklæringer med 

sikkerhed at blive registreret i ReviReg. 

 
Såfremt Revisortilsynet fratager godkendelsen fra revisorer/revisionsvirksomheder vil disse blive 

slettet fra ReviReg. 

 

5.4 FOKUSPUNKTER FOR KVALITETSKONTROLLEN 
Ifølge Bekendtgørelsen For Kvalitetskontrol og Revisortilsynets Virksomhed skal 

kvalitetskontrollanten gennemgå og vurdere følgende elementer ved kontrolbesøgene50

• Vurdere hvorvidt revisionsvirksomheden har et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem. 

: 

• Hvorvidt kvalitetsstyringssystemet lever op til god kvalitetsstyringsskik og er 

fyldestgørende i forhold til revisionsvirksomhedens størrelse 

• Kontrollere at revisionsvirksomheden har en ajourført ejer fortegnelse 

• Revisionsvirksomheden skal have regler for styring af uafhængighed generelt og på 

opgaveniveau 

• Dokumenterer at uafhængighedsreglerne, jf. Revisorlovens kapitel 4, overholdes 

• Udførsel af erklæringsopgaver udføres i overensstemmelse med god revisorskik, 
                                                             
50 Jf. BEK nr. 42 af 23/01/2009 § 20 

Revisortilsynet 

System 

ReviReg 

Revisionsvirk-
somheder 

Kvalitetskontrol
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herunder efterlevelse af danske standarder samt, at dette kan dokumenteres 

• De anvendte ressourcers omfang 

• De beregnede honorarer i forhold til erklæringsopgaverne 

• De tilknyttede revisorer i den kontrollerede revisionsvirksomhed har gennemgået den 

obligatoriske efteruddannelse angivet i Revisorloven § 4 

• Revisionsvirksomheden har tilstrækkelige skriftlige interne retningslinjer for 

kundelegitimation og indberetning om hvidvaskning hos kunderne. 

 
Det sidste punkt vedrørende hvidvaskning er nyt i forhold til tidligere og det skyldes, at der er 

kommet større fokus på hvidvaskning og kundelegitimation. 

 
Det er vigtigt at understrege, at kvalitetskontrollanten ikke skal revurdere og identificere væsentlige 

og risikofyldte områder eller revurdere revisionsstrategien, medmindre der er åbenlyse fejl i det 

udførte arbejde. Men kvalitetskontrollanten skal alene vurdere om revisor anvender 

kvalitetsstyringssystemet tilstrækkeligt og at det udførte arbejde er i overensstemmelse med 

lovgivningen samt at der er sammenhæng mellem arbejdspapirerne og erklæringen

 

. 

Revisionsvirksomheden som skal kontrolleres, skal selv udfylde et skema med generelle forhold 

(såsom ejerforhold, kontorsteder, antal tilknyttede godkendte revisorer, antal kunder, kundetyper og 

revisionsvirksomhedens omsætning etc.) 51

 

. Kvalitetskontrollanten skal bl.a. kontrollere 

stemmerettighederne og ledelsesstrukturen er i overensstemmelse med Revisorloven, afstemme de 

oplyste antal godkendte revisorer (uagtet om de afgiver erklæringer med sikkerhed) til oplysningerne 

i ReviReg, kontrollere at den største kunde i revisionsvirksomheden ikke udgør mere en 20 % i 5 på 

hinanden følgende regnskabsår mv. Derudover skal kvalitetskontrollanten gennemgå 

revisionsvirksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem herunder også revisionsvirksomhedens 

egen interne kvalitetskontrol og det gøres ved hjælp af tjekliste 2 i Revisortilsynets Retningslinjer. 

Kvalitetskontrollanten skal også udvælge stikprøvestørrelsen52 for sin gennemgang på opgaveniveau 

og der skal ske gennemgang af de forskellige opgavetyper (dvs. revisionspåtegninger på reviderede 

regnskaber, review-opgaver og andre opgaver med sikkerhed)53

 

. 

På baggrund af kontrolbesøget skal kvalitetskontrollanten udarbejde en erklæring med begrænset 
                                                             
51 Revisortilsynets retningslinjer bilag 1 
52 Jf. Revisortilsynets retningslinjer afsnit 6.5.1 – der angives eksakte stikprøvestørrelser alt afhængig af 
revisionsvirksomhedens størrelse – Eksempelvis skal revisionsvirksomheder med 1 revisor skal der udtages 
minimum 4 sager og ved 2-3 revisorer skal der minimum udtages 6 sager. 
53 Kvalitetskontrollanten anvender bilag 5 og 6 i Revisortilsynets Retningslinjer 
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sikkerhed til Revisortilsynet 54  og Revisortilsynet har udarbejdet en standard skabelon til disse 

erklæringer55

 

 og en erklæring uden bemærkninger er ensbetydende med, at revisionsvirksomheden 

lever op til de fastsatte kvalitetskrav. I Revisortilsynets retningslinjer er der konkret angivet, hvornår 

der skal gives supplerende bemærkninger og forbehold i erklæringen. Ved forbehold og supplerende 

oplysninger i erklæringen skal Revisortilsynet tage stilling til, om der skal indhentes yderligere 

oplysninger og rejse påtale mod revisionsvirksomheden med et efterfølgende kontrolbesøg.  

Revisortilsynet skal endvidere vurdere, om forbeholdet/supplerende bemærkninger er en lov 

overskridelse og dermed skal indbringe revisorvirksomheden for Revisornævnet eller andre 

instanser, eksempelvis Bagmandspolitiet eller FSR. Ved kvalitetskontrolbesøg hos 

revisionsvirksomheder, der udarbejder regnskaber efter Revisorlovens § 21, stk. 3, skal 

kvalitetskontrollanten også udarbejde en rapport. 

 

5.5 DELKONKLUSION 
Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der har tilsynspligten overfor revisorer og 

revisionsvirksomheder og de har valgt at etablere en særskilt tilsynsmyndighed i form af 

Revisortilsynet, som har fået delegeret ansvaret for tilrettelæggelsen af kvalitetskontroller hos 

revisionsvirksomhederne. Revisortilsynet skal udføre kvalitetskontrol og sikre, at 

revisionsvirksomhederne lever op til den gældende lovgivning samt foretage en vurdering af 

revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystem samt vurdere udførslen og uafhængigheden i 

forbindelse med de udførte opgaver. Det er revisionsvirksomheder, der udarbejder erklæringer 

med sikkerhed, som er underlagt obligatorisk kvalitetskontrol minimum hver 6. år (og hver 3. år for 

revisionsvirksomheder, der udarbejder erklæringer for kunder omfattet af Revisorlovens § 21 stk. 3). 

 

Revisortilsynet udtager revisionsvirksomhederne til kvalitetskontrol og udpeger en 

kvalitetskontrollant, som skal udføre kontrollen og kvalitetskontrollanten ikke skal revurdere og 

identificere væsentlige og risikofyldte områder eller revurdere revisionsstrategien, medmindre der er 

åbenlyse fejl i det udførte arbejde. Men kvalitetskontrollanten skal alene vurdere om revisor 

anvender kvalitetsstyringssystemet tilstrækkeligt og at det udførte arbejde er i overensstemmelse 

med lovgivningen samt at der er sammenhæng mellem arbejdspapirerne og erklæringen. 

Fremgangsmåden for kvalitetskontrollantens arbejde er struktureret opbygget med standard tjeklister 

udarbejdet af Revisortilsynet og kvalitetskontrollanten udarbejder en erklæring til Revisortilsynet.  
                                                             
54 Jf. BEK nr. 42 af 23/01/2009 § 21 
55 Jf. Revisortilsynets retningsliner bilag 8-16 
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6 REVISORTILSYNETS RESULTAT AF DE GENNEMFØRTE KONTROLLER 
Ifølge Revisorlovens § 35, stk. 7 skal Revisortilsynet udgive en årlig redegørelse, som skal 

opsummere resultatet af årets kvalitetskontroller og Revisortilsynet udgav den første redegørelse i 

2004 for årene 2003/04 og har siden udgivet en årlig redegørelse (som følger kalenderåret). Efter 

2007 havde Revisortilsynet kvalitetskontrolleret alle godkendte revisionsvirksomheder jf. 

Revisorloven, og dermed gennemført deres første ”cyklus-forløb”. Den seneste offentliggjorte 

redegørelse er fra 2008 og blev udgivet i maj 2009, men der kom dog en revideret udgave i oktober 

2009 og er den første rapportering af anden ”cyklus-forløb” i kvalitetskontrolforløbet. 

 
Det skal bemærkes, at kvalitetskontrollanternes gennemgang i 2008 er gennemført efter reglerne i 

den gamle Revisorlov, da stikprøverne blev udtaget før den nugældende Revisorlov var trådt i kraft i 

juni 2008. Derfor er det først kontrollen, som gennemført i 2009, der vil være gennemført efter den 

gældende Revisorlov. 

 

6.1 REVISIONSVIRKSOMHEDER, DER BLEV SLETTET FRA REVIREG 
Da det i årene 2003-2007 var den første gennemførsel af kvalitetskontroller var konsekvensen heraf, 

at der var en del revisionsvirksomheder, som blev slettet fra ReviReg.  

 
Figur 6-1 Revisionsvirksomheder, der i årene 2003-2007 blev slettet fra ReviReg 

Antal Procent
Udtrukne sager i perioden år 2003-2007 ex. Holdingselskaber 2.110
Heraf

Frivillige sletninger fra ReviReg 393 19%
Oversendelse til E&S med henblik 
på sletning i ReviReg. pga. 
manglende gennemførsel af 
kvalitetskontrol 89 4%

482 23%

 
Kilde: Revisortilsynets redegørelse 2007 tabel 11 

 
Der blev i alt slettet 23 % af de udtrukne sager fra ReviReg i den første ”cyklusperiode” i år 2003-

2007 (de sager, som blev oversendt til E&S med henblik på sletning, er ikke nødvendigvis blevet 

slettet, men indgår dog i de 23 %), hvilket kan syntes som en stor andel. Der er noget der kan tyde 

på, at en hel del revisionsvirksomheder ikke har haft styr på deres kvalitetsstyringssystemer eller 

revisionsvirksomheder, der har været registreret i ReviReg, men som ikke har udført reelle 
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erklæringsopgaver. Jf. interview med formanden for Revisortilsynet Kim Sparlund 56

 

 har 

Revisortilsynet ikke undersøgt årsagerne til sletningerne i ReviReg, men udtaler, at der kan være tale 

om pensionering af den ældre generation af revisorerne og andre revisorer, som har udført 

bogføringsarbejde mv., som ikke hørte under erklæringsarbejdet (med sikkerhed) og derfor kunne 

lade sig slette fra ReviReg og undgå den lovpligtige kvalitetskontrol. 

Revisortilsynet udtaler i sin redegørelse for 2008 (afsnit 4.1), at efter første ”cyklus-forløb” af 

gennemførte kvalitetskontroller har stort set alle revisionsvirksomheder fået etableret og 

implementeret et kvalitetsstyringssystem. Jeg mener, at Revisortilsynets kontroller har været en 

effektiv proces ved at få ”ryddet op” i revisionsbranchen, og har bidraget til at højne 

kvalitetsstandarden for revisionsbranchen. 

 
Figur 6-2 Revisionsvirksomheder, der i 2008 udgik af kontrollen 

Udtrukne sager i perioden år 2008 ex. Holdingselskaber 555
Heraf

Frivillige sletninger fra ReviReg 139 25%
Oversendelse til E&S med henblik 
på sletning i ReviReg. pga. 
manglende gennemførsel af 
kvalitetskontrol 13 2%
Sager som er udgået af kontrollen 38 7%

Sager hvor erklæringen ikke er 
modtaget grundlet eks. sygdom mv. 8

198 36%

Dvs. antal sager, som er gennemført 357

Kilde: Revisortilsynets redegørelse 2008 afsnit 1 
 
Figur 6-2 Revisionsvirksomheder, der i 2008 udgik af kontrollen viser, at der blev udtaget 555 sager 

(eksklusiv holdingselskaber) til kontrol i 2008 og 25 % af sagerne lod sig frivillig slette fra ReviReg, 

hvilket jeg synes er en ret høj procentandel af stikprøverne. Der er tale om 25 % af de udtagne 

revisionsvirksomheder, som fået besked om, at de er udtaget til stikprøve, derefter har frivilligt ladet 

sig melde ud af ReviReg inden kvalitetskontrollanten kom på besøg. De 555 sager indeholder både 

de ordinære og fornyede kontroller (92 revisionsvirksomheder, som i 2007 blev pålagt fornyet 

                                                             
56 Kandidatafhandling ”Den lovpligtige kvalitetskontrols indflydelse på revisionsbranchen i Danmark” – bilag 
13.2.3 interview foretaget november 2008 
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kontrol i 2008)57

 

. Jeg kan dog ikke ud fra redegørelsen vurdere, om det især er de sager, som var 

underlagt fornyet kontrol i 2008 var dem, der frivilligt lod sig slette fra ReviReg eller om 

eksempelvis er de nye revisionsvirksomheder, som er nytilmeldte i ReviReg, som lod sig udmelde 

igen. I interviewet med formanden for Revisortilsynet Kim Sparlund udtog Revisortilsynet i 2008 

alle nytilmeldte i ReviReg til kontrol og dermed er de revisionsvirksomheder, der tidligere har meldt 

sig ud af ReviReg for at undgå kvalitetskontrolbesøg af Revisortilsynet, og som i 2008 på ny har 

tilmeldt sig ReviReg blevet udtaget til kontrol. Det vil sige, at hvis der er revisionsvirksomheder, der 

”spekulerer” i at melde sig ind og ud af ReviReg og dermed tror, at de kan undgå 

kvalitetskontrolbesøg og kan køre ”friløb” indtil de bliver udtaget til kontrol, så vil disse 

revisionsvirksomheder blive fanget, så snart de tilmelder sig ReviReg. Men som sagt er det ikke 

muligt at give et entydigt svar på den høje andel af frivillige sletninger i ReviReg, da 

Revisortilsynets redegørelse ikke belyser, hvilke forhold der gør sig gældende for disse sletninger. 

Jeg mener, at Revisortilsynets udtagelse af sager til kontroller har en præventiv virkning, da disse 

revisionsvirksomheder tilsyneladende er godt klar over, at de ikke vil kunne komme igennem et 

kvalitetskontrolbesøg uden påtale og sikkert også med en oversendelse til Revisornævnet og derfor 

lader sig slette fra ReviReg. 

Der er endvidere 9 % som udgik af kontrollen grundet andre årsager. Det vil sige, at 36 % af den 

udtagne stikprøve udgik af kontrollen i 2008, hvilket må siges fortsat at være en stor andel taget i 

betragtning, at det er starten på anden ”cyklus-forløb”. Så selvom om Revisortilsynet fik ”ryddet op” 

i første ”cyklus-forløb” kan det tyde på, at der fortsat har været en del revisionsvirksomheder, som 

fortsat ikke har kunnet leve op til kravene for kvalitetsstyringssystemet, og som frivilligt har valgt at 

lade sig slette fra ReviReg. 

 

6.2 GENNEMFØRTE KVALITETSKONTROLLER 
I perioden 2003-2007 blev der gennemført 1573 kvalitetskontroller, hvoraf 28 % (436 stk.) sager 

indeholdt en påtale i erklæringen til Revisortilsynet, som følge af mangler i 

kvalitetssikringssystemerne og 72 % (1.137 stk.) sager fik erklæring med blank påtegning. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
57 Jf. Revisortilsynets redegørelse 2008 note 2 
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Figur 6-3 Antal erklæringer i perioden 2003-2007 

Antal Procent
1.573 100%

Heraf
Erklæringer uden påtale 1.137 72%
Erklæringer med påtale 436 28%

Gennemførte kvalitetskontroller i perioden år 2003-2007 med afgivet 
erklæring til Revisortilsynet

 
Kilde: Revisortilsynets redegørelse 2007 tabel 12 
 
Hvis man for samme periode ser på de 436 revisionsvirksomheder, som har fået erklæringer med 

påtale, så er der nogle, der ikke er blevet pålagt fornyet kontrol men alene har modtaget 

bemærkninger i erklæringen, andre er blevet pålagt fornyet kontrol, mens andre har haft 

bemærkninger af så kritisk karakter, at Revisortilsynet har valgt at indsende revisionsvirksomhedens 

påtale til Revisornævnet (daværende Disciplinærnævnet) samt pålagt en fornyet kontrol. 

 
Figur 6-4 Erklæringer med påtale i perioden 2003-2007 

Antal Procent
Erklæringer med påtale 436 100%
Heraf

Påtale uden ny kontrol 103 24%
Påtale med ny kontrol 246 56%
Påtale med oversendelse til Revisornævnet og ny kontrol 87 20%

 
Kilde: Revisortilsynets redegørelse 2007 tabel 12 

 
24 % af de revisionsvirksomheder, som har fået en påtale, er ikke blevet pålagt et fornyet 

kontrolbesøg, da der er tale om svagheder i kvalitetssikringssystemet, som må anses som mindre 

væsentlige, men alligevel forhold, som skal rettes op af revisionsvirksomheden. 56 % af de 

revisionsvirksomheder, som har fået en påtale, er blevet pålagt et fornyet kontrolbesøg, men det 

fremgår dog ikke af Revisortilsynet redegørelse for 2007, hvilke svagheder i 

kvalitetssikringssystemet, der er observeret, som kræver et fornyet kontrolbesøg. 20 % af 

revisionsvirksomheder, som har fået påtale, er blevet oversendt til Revisornævnet, som afgiver en 

kendelse for påtalen, hvilket enten kan resultere i en ”frikendelse”, en advarsel eller bøde til 

revisionsvirksomheden eller sletning i ReviReg. Jf. Revisortilsynets redegørelse 2008 58

                                                             
58 Jf Redegørelse 2008 tabel 11 er der oversendt 84 sager, men jf. Revisortilsynets redegørelse 2007 tabel 12 er 
der oversendt 87 sager i perioden 2004-2007. Jeg har ikke mulighed for at få opklaret denne lille afvigelse. 

 bliver de 

fleste revisionsvirksomheder, som er oversendt til Revisornævnet i perioden 2003-2007, tilkendt en 

sanktion af Revisornævnet og kun ganske få revisionsvirksomheder bliver ”frikendt”. 
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Medlemmer af både FSR og FRR har allerede siden midt 90’erne gennemført kvalitetskontrol hos 

foreningernes medlemmer og fokus i kvalitetskontrollen var også dengang en vurdering af det 

generelle kvalitetsstyringssystem og stikprøvevis gennemgang af enkeltsager samt vurdering af den 

interne overvågning. Det har derfor ikke været medlemmerne af FSR og FRR, som har haft de største 

udfordringer i forbindelse med lovkravene til etablering og implementering af et 

kvalitetsstyringssystem. I et interview med kvalitetskontrollanten Torben Bille Jensen59

 

, bekræfter 

han, at det især er de små revisionsvirksomheder, som har fravalgt medlemskab hos enten FSR og 

FRR, hvor det har været en ny udfordring og derfor ikke har været specielt forberedt på kravene til et 

kvalitetsstyringssystem. 

Hvis man ser på 2008 er 78 % af erklæringerne uden påtale, hvilket er en forbedring i forhold til 

perioden 2003-2007, hvor der var 72 % af erklæringerne, der var uden påtale. 

 
Figur 6-5 Antal erklæringer i 2008 

355 100%

Heraf
Erklæringer uden påtale 277 78%
Erklæringer med påtale 78 22%

1) Ud af de 357 sager, som der er foretaget kontrol er der 2 sager, som er uafsluttet 

og derfor er der ikke indsendt erklæring til Revisortilsynet

Gennemførte kvalitetskontroller i 2008 med afgivet erklæring til 
Revisortilsynet 1)

 
Kilde: Revisortilsynets redegørelse 2008 afsnit 1 
 
Endvidere udgør andelen af erklæringer med påtale 22 % i 2008 mod 28 % i perioden 2003-2007, 

som er en lille forbedring. Alt i alt er der sket en forbedring i forhold til det første ”cyklus-forløb”, 

hvilket som sagt skyldes, at der er blevet ”ryddet op” i revisionsbranchen. 

 
Ud af alle erklæringer med påtale i 2008 er der 33 % revisionsvirksomheder, som alene har fået en 

påtale uden fornyet kontrolbesøg og i perioden 2003-2007 var det 24 % (se Figur 6-4), så det kan 

konkluderes, at der er tale om en positiv udvikling, da de svagheder der er konstateret i højere grad er 

mindre væsentlig end første cyklus-forløb. 

 
 
 
 
                                                             
59 Kandidatafhandling ”Den lovpligtige kvalitetskontrols indflydelse på revisionsbranchen i Danmark” – bilag 
13.2.1 interview foretaget november 2008 
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Figur 6-6 Erklæringer med påtale i 2008 

Antal Procent
Erklæringer med påtale 78 100%
Heraf

Påtale uden ny kontrol 26 33%
Påtale med ny kontrol 31 40%
Påtale med oversendelse til Revisornævnet og ny kontrol 21 27%

 
Kilde: Revisortilsynets redegørelse 2008 afsnit 1 

 
Andelen af erklæringer med påtale og fornyet kontrol udgør 40 % i 2008 mod 56 % (se Figur 6-4) i 

perioden 2003-2007, hvilket også må betragtes som en forbedring. Dog er andelen af erklæringer 

med påtale, som er blevet oversendt til Revisornævnet, 27 % i 2008 mod 20 % i perioden 2003-2007 

(se Figur 6-4). Revisortilsynets redegørelse for 2008 konkluderer også, at der fortsat i en række 

mindre revisionsvirksomheder er problemer med et effektivt kvalitetsstyringssystem og 

Revisortilsynet i højere grad har valgt at fokusere på gennemgangen af enkeltsager, som har medført 

en stigning i sager oversendt til Revisornævnet. 

 

6.2.1 KVALITETSKONTROLLER FORDELT PÅ VIRKSOMHEDSTYPE 

Det vil være relevant at se på kvalitetskontrollerne fordelt på virksomhedstyper og i Revisortilsynet 

redegørelsen 2008 skelnes, der mellem revisionsvirksomheder med én beskikket revisor og 

revisionsvirksomheder med flere beskikkede revisorer. 

 
Figur 6-7 Ordinære kvalitetskontrol i 2008 fordelt på virksomhedstype 

187 100% 109 100%

Heraf
Uden påtale 146 78% 88 81%
Påtale uden fornyet kontrol 14 7% 8 7%
Påtale med fornyet kontrol 16 9% 9 8%
Påtale med oversendelse til Revisornævnet 11 6% 4 4%

Gennemførte kvalitetskontroller i 2008 med 
afgiver erklæring til Revisortilsynet

Revisionsvirksomhed
er med én beskikket 

Revisionsvirksomheder 
med flere beskikket 

Kilde: Revisortilsynets redegørelse 2008 Tabel 460

                                                             
60 Det skal nævnes, at denne tabel alene omfatter sager udtaget i den ordinære kontrol i år 2008 (dvs. 296 sager), 
hvor der i de forrige tabeller også indeholder de sager, som er udtaget til fornyet kontrol, som er gennemført i 
2008. Der er derfor taget udgangspunkt i disse tal fra redegørelsen 2008, da det er de eneste tilgængeligt fordelt 
på virksomhedstyper 
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Som det ses af Figur 6-7 er der ikke den store forskel i fordelingen af kvalitetskontroller mellem 

revisionsvirksomheder med én beskikket revisor og revisionsvirksomheder med flere beskikkede 

revisorer61

 

. Der er dog en anelse større andel af revisorvirksomheder med én beskikket revisor, der 

har fået en erklæring med påtale med fornyet kontrol samt påtale med oversendelse til 

Revisortilsynet, end i forhold til revisionsvirksomheder med flere beskikkede. Der er i alt sendt 15 

sager til Revisortilsynet, hvoraf 11 sager vedrører revisionsvirksomheder med én beskikket revisor. 

Jf. Revisortilsynets redegørelse 2008 er andelen af erklæringer med påtaler for 

enkeltmandsvirksomheder faldet fra 26 % i år 2007 til 22 % i 200862

 

, så der er dog sket fremskridt i 

forhold til 2007. 

6.2.1.1 Årsager til oversendelse af påtaler til Revisornævnet 

Hvis man ser på de sager, som er oversendt til Revisornævnet, som følge af kontrollen udført i 2008 

kan man af Figur 6-8 se, at der er oversendt 14 sager. I disse 14 sager er der i alt 21 forhold, som 

anses for væsentlige fejl og/eller mangler i enten kvalitetsstyringssystemet og/eller fejl i enkeltsager. 

Det vil sige, at der er sager, som har flere forhold, som er indbragt til Revisornævnet. 

 
Revisortilsynet kan vælge at indbringe revisionsvirksomhederne og/eller revisor personligt. Ved 

generelle fejl i kvalitetsstyringssystemet er der især revisionsvirksomhederne, der tiltales og ved fejl i 

enkeltsager er det i højere grad revisor personligt, som tiltales. 

 
Der er alene tale, om sager, som er oversendt af Revisortilsynet, men som ikke nødvendigvis er 

afgjort i Revisornævnet endnu (på tidspunktet for Redegørelsens udarbejdelse) og derfor kan der 

være sager, som afvises af Revisortilsynet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
61 Det fremgår ikke af Revisortilsynets redegørelse, hvor mange beskikkede revisorer der har været – men der 
bliver alene omtalt revisionsvirksomheder med flere beskikkede end én beskikket 
62 Jf. Redegørelse 2008 afsnit 4.1 
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Figur 6-8 Årsager til, at Revisortilsynet har overbragt sagerne til Revisornævnet 

Antal sager oversendt til Revisornævnet 14

Kvalitetsstyringssystemet:
Manglende etablering eller implementering/anvendelse af et
tilstrækkeligt system 5
Væsentlige mangler i systemet 6

I alt 11

Enkeltsager:
Manglende uafhængighed 1
Væsentlige mangler eller fejl i sagsbehandlingen 9
Brud ifht. Erklæringsbekendtgørelsen 11

I alt 21

Kilde: Revisortilsynets redegørelse 2008 Tabel 563

 
 

Som tidligere nævnt, så er kontrollen i 2008, starten på anden ”cyklus-forløb” og de fleste 

revisionsvirksomheder har fået etableret et kvalitetsstyringssystem. Revisortilsynet har derfor i 

højere grad fundet svagheder i revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystemer og i mindre grad 

observeret revisionsvirksomheder, som ikke har etableret et egentlig kvalitetsstyringssystem. Derfor 

har Revisortilsynet i 2008 også valgt at fokusere mere på sagsbehandlingerne i enkeltsager. 

 
Revisortilsynet har konstateret, at i de sager, hvor der er fejl i sagsbehandlingen også er de 

revisionsvirksomheder, som har et mangelfuld kvalitetsstyringssystem, som dermed ikke har 

”fanget” fejlene i de enkelte revisionsopgaver. 

 

6.3 AFGØRELSER FRA REVISORNÆVNET 
Jeg har valgt at inddrage de afgørelser fra Revisornævnet, som er oversendt af Revisortilsynet, i 

perioden januar 2009 til januar 2010. Bilag 1 indeholder en kort omsummering over hvem der er 

under ”anklage”, virksomhedstype, de indbragte forhold og kendelsen. De enkelte sager er angivet 

med et sagsnr., hvori der indgår et R eller S, som enten vedrører en revisionsvirksomhed med 

registreret eller statsautoriseret revisor. De fleste sager vedrører dog revisionsvirksomheder med 

registreret revisorer. 

 
Ud fra beskrivelserne af sagsforløbet i kendelserne kan man se, at der er tale om en forholdsvis lang 
                                                             
63 Jf. Redegørelse 2008 tabel 4 er der 15 sager, som er oversendt til Revisortilsynet, men jf. tabel 5 er der 14 sager, 
som er oversendt til Revisortilsynet. Der må være tale om en fejl fra Revisortilsynets side. Da tabellen tager 
udgangspunkt i redegørelsens tabel 5 tages er udgangspunkt i 14 oversendte sager til Revisortilsynet. 
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sagsbehandlingstid grundet Revisortilsynets korrespondance med kvalitetskontrollanten og med den 

kontrollerede revisionsvirksomhed. Revisortilsynet kan bede om at få indsigt i 

kvalitetskontrollantens arbejdspapir og revisionsvirksomheden får en chance for at udtale sig om 

påtalen til Revisornævnet, men der er enkelte sager, hvor revisionsvirksomheden/revisor personligt 

af uvisse årsager har valgt ikke at udtale sig. 

 

6.3.1 HVEM ER PÅTALERNE RETTET MOD? 

Der har i alt været 21 kendelser i Revisornævnet og der er én enkelt revisionsvirksomhed, som har to 

kendelser i perioden januar 2009 til januar 2010. 

 
Figur 6-9 Kendelser i Revisornævnet fordelt på virksomhedstype 

Antal
I alt 21 100%

Revisionsvirksomheder med én beskikket revisor 14 67%
Revisionsvirksomheder med flere beskikket revisor 3 14%
Virksomhedstype fremgår ikke af kendelsen 4 19%

 
Kilde: Bilag 1 

 
Figur 6-9 Kendelser i Revisornævnet fordelt på virksomhedstype viser, at de fleste sager (67 %) 

vedrører revisionsvirksomheder med én beskikket revisor. Det bekræfter, at det er disse 

revisionsvirksomheder, der har sværest ved at efterleve kravene til kvalitetsstyringssystemet. 

 
Der er 4 sager, hvoraf det ikke fremgår af kendelserne, hvilken virksomhedstype, der er tale om, men 

ud fra sagernes omstændigheder tyder det på, at der tale om revisionsvirksomheder med én beskikket 

revisor. De kendelser hvor der er flere end én beskikkede revisor fremgår det ikke, hvor mange 

beskikkede revisorer, der er i revisionsvirksomheden. 

 
Alt afhængig af hvad Revisortilsynet har fundet af mangler fra kontrolbesøgene, er det forskelligt, 

hvem der er under anklage, eksempelvis er det i flere sager, hvor påtalen er mod både 

revisionsvirksomheden og revisor personligt. 
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Figur 6-10 Hvem der er under ”anklage”? 

Antal
I alt 21 100%

Både revisionsvirksomheden og revisor personligt 13 62%
Kun revisionsvirksomheden 3 14%
Kun revisor personligt 5 24%

 
Kilde: Bilag 1 

 
Faktisk ses det af Figur 6-10 Hvem er under ”anklage”?, at 62 % af sagerne har Revisortilsynet rettet 

påtalen mod både revisionsvirksomheden og revisor personligt, 14 % alene mod 

revisionsvirksomheden og 24 % mod revisor personligt. 

 

6.3.2 SAGERNES UDFALD 

Figur 6-11 Udfaldet i kendelserne fra 2009 viser, at 81 % af sagerne er blevet kendt ”skyldig” i 

påtalen, 19 % er blevet slettet fra ReviReg og 0 % er ”frikendt”. 

 
Figur 6-11 Udfaldet i kendelserne fra 2009 

Antal
I alt 21 100%

Skyldig i tiltale 17 81%
Tiltale frafaldet 0 0%
Slettet i ReviReg 4 19%

 
Kilde: Bilag 1 

 
De sager Revisortilsynet vælger at oversende til Revisornævnet er resultat af de kontrolbesøg, som er 

de alvorligste sager, og som Revisortilsynet vel også har en forventning om at 

revisionsvirksomheden og/eller revisor vil blive imødeset med en sanktion fra Revisornævnet. Og 

det bekræfter ovenstående tabel også. 

 

6.3.3 ÅRSAGER TIL OVERSENDELSE TIL REVISORNÆVNET 

Årsagerne til oversendelse til Revisornævnet stemmer overens med de årsager, som er angivet i 

afsnit 6.2.1.1 Årsager til oversendelse af påtaler til Revisornævnet. 

 
Det er ikke tilstrækkeligt, at revisionsvirksomheden har opstillet de fornødne generelle procedurer 
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for kvalitetsstyringssystemet, men det er også revisorens ansvar at sikre at kvalitetsstyringssystemet 

anvendes. Hvis dette ikke efterleves er kvalitetsstyringssystemet ikke tilstrækkeligt etableret og 

revisionsvirksomheden eller revisor vil blive ikendt en bøde. Endvidere er det også et krav at 

kvalitetsstyringssystemet er skriftligt dokumenteret. 

 
6.3.3.1 Kvalitetsstyringssystemet 

Det er virksomhedens ansvar at implementere et kvalitetsstyringssystem og sørge for intern 

overvågning af systemet og hvis dette ikke overholdes er det Revisornævnets praksis, at der ikendes 

en bøde på kr. 100.000 til revisionsvirksomheden medmindre, der foreligger særlige omstændigheder 

der taler for andet. Der er dog ingen af de 21 sager, som har indeholdt omstændigheder, som taler for 

at bødens størrelse skulle være mindre eller større. Revisornævnet ser strengt på dette forhold, da det 

har været et lovkrav om etablering og implementering af kvalitetsstyringssystem siden 2004 og 

derfor har revisionsvirksomhederne haft masser af tid til at sikre dette. Bødens størrelse på de kr. 

100.000 er ens uanset størrelsen på revisionsvirksomheden og rammer derfor de små 

revisionsvirksomheder hårdt, da beløbets størrelse udgør en meget stor andel i forhold til 

revisionsvirksomhedens indtjening. Man kan diskutere om dette virker rimeligt, men det giver i hvert 

fald de små revisionsvirksomheder en afskrækkende signal-værdi med så stor bøde og det kan være 

med til at virke præventivt for andre revisionsvirksomheder. 

 
Ud af de 21 sager er der to sager 64

 

, hvor revisionsvirksomhederne har fået påtale på grund af 

manglende etablering og implementering af hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Den ene sag 

vedrører en revisionsvirksomhed, hvor der blev gennemført en kvalitetskontrol af Revisortilsynet i 

2007, hvor det viste sig, at de udtrukne enkeltopgaver på tidspunktet for udarbejdelsen ikke var 

implementeret og anvendt et kvalitetsstyringssystem. Revisionsvirksomheden fik først implementeret 

et kvalitetsstyringssystem i slutningen af 2007, hvilket Revisornævnet anser, som en alvorlig 

overtrædelse, da kravet til etablering af et kvalitetsstyringssystem trådte i kraft allerede i 2004 og 

derfor blev revisionsvirksomheden ikendt en bøde på kr. 100.000.Da Revisornævnet har ikendt 

revisorvirksomheden en bøde for forholdet, så får revisoren personligt ikke en yderligere bøde for 

overtrædelsen. 

I den anden sag har revisionsvirksomheden undladt at beskrive det generelle kvalitetsstyringssystem 

herunder accept og forsættelse af kundeforholdet, revisors uafhængighed og den interne 

overvågning. Den indklagede revisor erkendte, at revisionsvirksomheden ikke havde et 

                                                             
64 58/2008-R og 49/2007-R 
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kvalitetsstyringssystem på grund af, at revisor ikke var vidende om, at dette var et lovkrav. Denne 

revisionsvirksomhed må være et eksempel på, at man har fravalgt at være medlem af FRR (som 

udførte foreningsbaseret kvalitetskontrol før lovkravene trådte i kraft), og som i øvrigt heller ikke har 

holdt sig opdateret om ændringer i lovgivningen og andre faglige standarder. Revisionsvirksomheden 

ophørte i 2008 og kunne derfor ikke gøres til ansvarssubjekt for dette forhold, men revisoren 

personligt blev dog ikendt en bøde på kr. 50.000 for ikke at leve op til god revisorskik. 

 
6.3.3.2 Enkeltsager 

Det er revisionsvirksomhedens ansvar at etablere og implementere et kvalitetsstyringssystem, og 

kvalitetsstyringssystemet skal understøtte revisors arbejde i at udføre sit erklæringsarbejde i 

overensstemmelse med god revisorskik. Så når Revisornævnet stikprøvevis gennemgår enkeltsager 

og eksempelvis konstaterer manglende dokumentation af det udførte arbejde, udeladelse af 

revisionshandlinger uden begrundelse, manglende indhentelse af ledelseserklæring mv., så er dette i 

strid med god revisorskik. Mangelfuld anvendelse af kvalitetsstyringssystemet i 

revisionsvirksomhedens fritager ikke revisor personligt for alligevel at udføre sit erklæringsarbejde i 

overensstemmelse med god revisorskik og hvis Revisornævnet vurderer, at revisor har til side sat 

god revisorskik vil revisor personligt blive idømt en bøde eller anden sanktion. Alle de indbragte 

sager til Revisornævnet sager indeholder flere kritisable som er overtrædelser, eksempelvis kan 

revisor på samme tid have handlet i strid med god revisorskik og overtrådt 

erklæringsbekendtgørelsen. 

 
I stort set alle kendelser er revisors arbejde mangelfuldt i forbindelse med erklæringsarbejdet. 

Eksempelvis i sag nr. 53/2008-R anvendes det beskrevne kvalitetsstyringssystem ikke (der anvendes 

Dania), da der ikke er udarbejdet et planlægningsnotat og det udførte arbejde er utilstrækkeligt og 

udokumenteret, for eksempelvis har revisor ikke dokumenteret sin vurdering af uafhængigheden, 

ikke dokumenteret sine konklusioner samt undladt at indhente ledelseserklæring. Den pågældende 

revisor udtaler, at vedkommende var under tidspres og derfor ikke altid har kunnet nå at færdiggøre 

sine check-lister og forklarer, at revisors kendskab til kunderne er baseret på længerevarende 

kundeforhold, hvor der er en løbende dialog med hovedaktionæren/ledelsen i kundevirksomheden og 

derfor har revisor undladt at udarbejde revisionsprotokollat. Selvom revisor har løbende dialog med 

hovedaktionæren/ledelsen skal revisor udarbejde revisionsprotokol. Kvalitetskontrollanten har 

endvidere påpeget, at erklæringerne ikke efterlever kravene til RS70065

                                                             
65 RS700 – Den Uafhængige Revisors Påtegning På Et Fuldstændigt Regnskab Med Generelle Formål 

 og revisoren begrunder det 

med at have genbrugt sidste års erklæringen. Revisornævnet ikendte Revisionsvirksomheden en bøde 
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på kr. 100.000 til og til revisoren personligt en bød på kr. 40.000. 

 

I sag nr. 49/2008-R har revisorvirksomheden skriftlige politikker for sit kvalitetsstyringssystem, men 

procedurerne er ikke implementeret i det daglige arbejde, da der mangler konklusioner i de anvendte 

check-lister og der er ingen sammenhæng mellem check-listerne og de afgivne erklæringer. 

Revisorvirksomheden er i kendt kr. 100.000 i bøde samt revisor personligt har overtrådt god 

revisorskik på grund af, at der ikke foreligger dokumentation for at erklæringsarbejdet levede op til 

gældende krav. Da der er sanktioneret overfor revisionsvirksomheden blev der ikke sanktioneret 

yderligere overfor revisor personligt. 

 
Sag nr. 45/2009-R omhandler brud i forhold til Erklæringsbekendtgørelsen, da revisor har undladt at 

oplyse om ulovligt anpartshaverlån under supplerende oplysninger i påtegningen. Revisor har dog 

nævnt forholdet i revisionsprotokollen, men har glemt at få det indarbejdet i påtegningen, og selvom 

der er tale om en menneskelig fejl, så har Revisornævnet ikendt revisoren personligt en bøde på kr. 

15.000 som følgende af manglende efterlevelse af god revisorskik. 

 
I sag nr. 40/2008-R overholdes kravene i Erklæringsbekendtgørelsen ikke, da kvalitetskontrollantens 

stikprøver fremviste, at to revisionspåtegninger ikke indeholdte henvisning til den regnskabsmæssige 

begrebsramme og konklusionen var ikke i overensstemmelse med kravene i 

Erklæringsbekendtgørelsen. Endvidere indeholdte revisionsprotokollaterne ikke tilstrækkelig 

oplysning om den udførte revision og resultatet heraf. De to revisorer udtaler, at man ikke har haft 

fokus på de ændrede formelle krav og Revisornævnet ikendte de to revisorer personlig hver en bøde 

på kr. 10.000. 

 
I sag nr. 30/2009-R har revisionsvirksomheden ikke foretaget efterfølgende intern kontrol af 

virksomhedens kvalitetsstyringssystem i 2006, 2007 og 2008. Dette forhold samt manglende 

anvendelse af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem har Revisornævnet ikendt en bøde på 

kr. 100.000 til revisionsvirksomheden. 

 
Et eksempel på overtrædelse af uafhængighedsreglerne kan findes i sag nr. 45/2008-R, hvor den 

registrerede revisor har overtrådt uafhængighedsreglerne, da revisor har afgivet erklæringer omfattet 

af Revisorlovens § 1 stk. 2 til sin brors virksomhed. Det er en overtrædelse af § 2 i Bekendtgørelsen 

Om Godkendte Revisorers Og Revisionsvirksomheders Uafhængighed, da ens bror indgår i revisors 

tætte familiemæssige bånd, og er tilknyttet ved direkte økonomiske interesser i kundevirksomheden i 

form af hans ejerskab. Revisoren har handlet i strid med god revisorskik og Revisornævnet idømte 
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revisoren personligt en bøde på kr. 50.000. 

 
I flere kendelser66

 

 udtaler revisor, at der er tale om små kunder, hvor revisor bogfører alle bilag og 

derfor har fuldt indblik i kundevirksomhederne, men dette retfærdiggøre dog ikke, at revisor kan 

undlade at dokumentere sit arbejde eller undlade at udføre revisionshandlinger. Ud fra de 21 

kendelser er min opfattelse, at mange revisorer i enkeltmandsvirksomheder ofte anser alle de 

formelle krav til dokumentation i planlægningsfasen, i selve udførselen og afsluttende arbejde for 

værende for omfattende i forhold til tidsforbrug og i forhold til det aftalte honorar med kunderne. 

Endvidere udtaler nogle af revisorerne også, at man som enkeltmandsvirksomhed overvældes af 

omfanget og hastigheden af ændringer til lovgivningskravene og faglige standarder og derfor ikke 

altid er fuldt opdateret. Dette argument er reelt nok, men jeg mener ikke, at det kan accepteres, at 

revisors arbejdes er så mangelfuldt, som det er i alle 21 sager, som er de ”værste” sager af 

kontrolbesøgene, som er blevet oversendt til Revisornævnet. 

Revisornævnet udtaler, at der alene er tale om de formelle dokumentationskrav, som mangler, og 

ikke substantielle mangler (såsom fejlvurdering), og som anses som et resultat af utilstrækkelig 

anvendelse af kvalitetsstyringssystemet. Det er i øvrigt heller ikke kvalitetskontrollantens arbejde at 

finde substantielle fejl i kvalitetskontrollen med mindre de er åbenlyse.  

 

6.4 DELKONKLUSION 
Revisor har siden 2004 udgivet en årlig redegørelse, som indeholder en opsummering af resultatet af 

årets gennemførte kvalitetskontroller. I perioden 2003-2007 gennemførte Revisortilsynet de første 

kvalitetskontroller hos revisionsvirksomheder og kvalitetskontrollerne i 2008 var derfor første år på 

anden ”cyklus-forløb” af kvalitetskontroller. I perioden 2003-2007 blev 23 % af de udtrukne sager 

frivillig slettet i ReviReg og dette store frafald kan skyldes flere forhold: dels at nogle 

revisionsvirksomheder udførte opgaver, såsom bogføringsassistance, som reelt ikke hørte under 

Revisorlovens § 1, stk. 2, og dels pensionering i blandt den ældre generation af revisorer. I 2008 lod 

25 % af de udtagne sager sig frivillig slette fra ReviReg, hvilket fortsat er en høj andel, da det var 

starten på anden ”cyklus-forløb” i kvalitetskontrolgennemgang og man skulle mene, at der var sket 

en effektiv oprydning/sortering i perioden 2003-2007. Om de frivillige sletninger fra ReviReg i år 

2008 skyldes især de revisionsvirksomheder, hvor der blev gennemført en fornyet kontrol i år 2008 

eller om der ”bare” var en hel del revisionsvirksomheder der indså, at de alligevel ikke kunne leve op 

til kravene for kvalitetsstyringssystemet og dermed lod sig slette vide ikke. Eller om der er 

                                                             
66 Eksempelvis sag nr. 49/2007-R, 53/2008-R, 52/2008-R 
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revisionsvirksomheder, der ”spekulere” i at melde sig ind og ud af ReviReg i håbet om at undgå den 

lovpligtige kvalitetskontrol vides ikke, men jf. formanden for Revisortilsynet bliver alle nye tilmeldte 

i ReviReg udtaget til kontrol i det første år. 

 
Af de gennemførte kvalitetskontroller i perioden 2003-2007 fik 72 % af revisionsvirksomhederne en 

erklæring uden påtale og 28 % af revisionsvirksomhederne fik en erklæring med påtale, hvoraf 56 % 

af disse revisionsvirksomheder blev pålagt et fornyet kontrolbesøg og 20 % af 

revisionsvirksomhederne havde så alvorlige mangler, at Revisortilsynet valgte at oversende sagerne 

til Revisornævnet. I 2008 var der sket en lille fremgang i andelen af revisionsvirksomheder med 

erklæringer uden påtale, men dog var der stadig 22 % af sagerne, som fik en påtale, men ud af disse 

påtaler var der dog sket en forbedring, da det nu var 33 %, som ikke blev pålagt et fornyet 

kontrolbesøg. Dog var andelen af sager, som Revisortilsynet oversendte til Revisornævnet steget til 

27 % i 2008, hvilket skyldes at Revisortilsynets fokus i højere grad var på enkeltsager frem for selve 

etableringen af kvalitetsstyringssystemet. 

 
Fordeles sagerne i den ordinære kvalitetskontrol i 2008 på fordelingstyperne: revisionsvirksomhed 

med én beskikket revisor (187 sager) og revisionsvirksomhed med flere beskikkede (109 sager) er 

fordelingen af resultatet på erklæringer uden påtale, med påtale, med påtale og fornyet kontrolbesøg 

og påtale med oversendelse til Revisornævnet for de to virksomhedstyper stort set samme fordeling. 

De 15 sager, som er oversendt til Revisornævnet udgør 11 sager revisionsvirksomheder med én 

beskikket revisor. 

 
Det har især været de små revisionsvirksomheder, som har fravalgt et medlemskab af enten FSR eller 

FRR, som har haft de største udfordringer i forbindelse med lovkravet om kvalitetskontrol i 2004. 

Det skyldes, at FSR og FRR allerede gennemførte foreningsbaseret kvalitetskontrol før lovkravet i 

2004, og derfor var medlemmerne bedre forberedt på kravene og har derfor ikke haft de største 

udfordringer, hvorimod de revisionsvirksomheder, som havde fravalgt et medlemskab af FSR eller 

FRR har lovkravet skabt store udfordringer for dem. 

 
De sager som Revisortilsynet har valgt at oversende til Revisornævnet indeholder væsentlige 

mangler i kvalitetsstyringssystemet og/eller på opgaveniveau, hvoraf mange sager har flere kritisable 

forhold og i de sager, hvor der er fejl i sagsbehandlingen er også de revisionsvirksomheder, som har 

et mangelfuld kvalitetsstyringssystem, som dermed ikke har ”fanget” fejlene i de enkelte 

revisionsopgaver. Der har været 21 kendelser i Revisornævnet fra januar 2009 til januar 2010 og i 62 

% af sagerne er både revisorvirksomheden og revisor personligt under ”anklage” og 81 % af sagerne 
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bliver i kendt skyldig i anklagerne og resten er blevet slettet i ReviReg. Revisortilsynet har derfor 

haft en god fornemmelse af de sager, som blev oversendt til Revisornævnet indeholdt så kritisable 

forhold, at revisionsvirksomheden og/eller revisoren personligt kunne ikendes en sanktion. 

 
Det er revisionsvirksomhedens ansvar at etablere og implementere et kvalitetsstyringssystem, som 

skal understøtte revisors i at udføre sit erklæringsarbejde i overensstemmelse med god revisorskik. I 

to sager ud af de 21 kendelser har revisionsvirksomheden fået en bøde på kr. 100.000, idet 

kvalitetsstyringssystemet ikke var implementeret før i 2007 og der manglede generelle beskrivelser 

af kvalitetsstyringssystemet. Alle kendelser indeholder forhold som: væsentlige mangler eller fejl i 

enkeltsager, overtrædelse af uafhængighedsreglerne og/eller brud i forhold til 

Erklæringsbekendtgørelsen. Hvis disse forhold ikke efterleves ikendes revisoren personligt en bøde 

eller anden sanktion. I kendelserne er der alene på tale om formelle dokumentationskrav, som 

mangler, og ikke substantielle mangler og som er resultatet af utilstrækkelig anvendelse af 

kvalitetsstyringssystemet. Det er heller ikke kvalitetskontrollantens opgave at finde substantielle fejl 

med mindre de er åbenlyse. 
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7 HVORDAN HÅNDTERES DE IDENTIFICEREDE PROBLEMSTILLINGER 

AF MINDRE REVISIONSVIRKSOMHEDER? 
Revisortilsynets redegørelse indeholder resultatet af de gennemførte kontroller og skitserer nogle 

overordnede tendenser for blandt andet fordelingen af revisionsvirksomhederne erklæringer uden 

påtale, med påtale, frivillig sletning i ReviReg mv. For at komme skridtet længere ned har jeg valgt 

at belyse en konkret revisionsvirksomheds anvendelse af kvalitetsstyringssystemet og 

Revisortilsynets gennemgang af det. 

 

7.1 PRÆSENTATION AF REVISIONSVIRKSOMHEDEN LYNGBY APS 
Revisionsvirksomheden Lyngby ApS er en enkeltmandsvirksomhed, der blev etableret i 1991, og 

som har kontor i Lyngby (som deles med en anden registreret revisor, som også har sin egen 

revisionsvirksomhed). Søren, som er virksomhedens ejer, drev i første omgang sin egen 

revisionsvirksomhed ved siden af et fuldtidsarbejde i en større revisionsvirksomhed. I 1996 

besluttede Søren dog at satse 100 % på sin egen revisionsvirksomhed og har siden været beskæftiget 

der. Revisionsvirksomheden Lyngby ApS har ca. 100 kunder67

 

 i alt og består af de helt små kunder 

til den største kunde, som er en koncern med 50 ansatte, og Søren laver hovedsagligt 

erklæringsopgaver for selskaber og personlig drevet virksomheder, og i mindre grad personlige 

selvangivelser og meget lidt bogføring. 

Søren har bestået HD(R) og Cand. Merc. Aud. (med undtagelse af hovedopgaven), og i 1989 fik han 

bevillingen som registreret revisor og beskikkelsen har ikke været deponeret i perioden 1989 til i 

dag. Søren har oplyst, at man dengang kunne søge om bevilling til registreret revisor, når man havde 

bestået visse fag (eks. skat, revision på Cand. Merc. Aud.). Det vil sige, at man dengang kunne blive 

registreret revisor uden skulle bestå en skriftlig og mundtlig eksamen, som man skal i dag.  

 

7.2 VIRKSOMHEDENS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM 
Revisionsvirksomheden Lyngby ApS betaler et kontingent til samarbejdsgruppen Dania68

                                                             
67 Jf. Revisortilsynets bilag 2 (Indsamling af oplysninger til brug for kvalitetskontrollantens tilrettelæggelse) 

, hvor der 

udsendes faglig information via deres intranet til medlemmerne. Dania udbyder kurser og har 

udviklet et oplæg til en kvalitetsstyringsmanual og erklæringsmanualer til sine medlemmer. Via 

Dania’s intranet kan medlemmerne drøfte faglige spørgsmål eller deltage i Erfa-grupper og dermed 

68Dania’s hjemmeside:  www.samdan.dk  

http://www.samdan.dk/�
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få sparring fra andre revisionsvirksomheder. Dania udsender løbende nyhedsbreve 

(”Revisortidende”) til medlemmerne og tilbyder rabatordninger til eksempelvis forsikring, adgang til 

Reuters mv. 

 
Søren har valgt at anvende kvalitetsmanual, der er udarbejdet af Dania og årsagen til dette valg var, 

at systemet alene koster et medlemskab af Dania og det var egnet til en enkeltmandsvirksomhed. 

Søren har dog oplyst, at opdateringerne er stoppet sidste år, da kvalitetsstyringssystemet er ved at 

blive udfaset og derfor skal Revisionsvirksomheden Lyngby ApS implementere et nyt 

kvalitetsstyringssystem, hvilket forventes gjort i løbet af efteråret 2010. Valget er faldet på 

købesystemet SP:Revision som udbydes af Magnus Informatik A/S og deres kvalitetsstyringssystem 

er et elektronisk revisionsværktøj, som indeholder skabeloner, men kan nemt tilpasses 

revisionsvirksomhedens behov og som løbende bliver opdateret med de nyeste revisionsstandarder 

og lovgivning. 

 
Søren har tidligere været medlem af FRR, men har dog fravalgt det igen på grund af ændringer i 

kontingentbetingelserne, som medførte en fordyrelse af kontingentet (der er både et 

virksomhedskontingent (samme beløbsstørrelse uanset virksomhedens størrelse) plus et kontingent 

pr. beskikket revisor). FRR udbyder kvalitetssikringsprogrammet ReviMentor til deres medlemmer, 

men den yderligere omkostning, der er forbundet med medlemskabet af FRR, opvejer jf. Søren ikke 

fordelen ved ReviMentor, og SP:Revision er billigere og velegnet til hans revisionsvirksomhed. 

 
Søren har printet kvalitetsstyringsmanualen ud fra Dania’s intranet og opbevarer materialet i en 

mappe og på basis af dette materiale har Søren selv udarbejdet 5 check-lister, hvori der er plads til 

skrive kommentar til det udførte arbejde.  

 
Kvalitetssikringssystemet som anvendes i Sørens arbejde omfatter følende 5 check-lister: 

1. Klient, habilitetsvurdering og aftalegrundlag – Bilag 3 

2. Risikovurdering – Revision – Bilag 4 

3. Risikovurdering – Review – Bilag 5 

4. Check-liste for revisionsopgaver – Bilag 6 

5. Check-liste for review og regnskabsassistance opgaver – Bilag 7 

 
Der er alene tale om ”layout-mæssige” ændringer i forhold til de check-lister der er som oplæg i 

kvalitetsstyringsmanualen fra Dania, og dette er jf. deres hjemmeside også ideen med at den enkelte 

revisionsvirksomhed selv skal tilrette kvalitetsstyringsmanualen. 
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7.2.1 LEDELSESANSVAR 

Oplægget til kvalitetsmanualen fra Dania er der defineret nogle overordnede kvalitetsmål og er 

følgende69

• At de leverede ydelser opfylder professionskravene (dvs. gældende lovgivning og faglige 

standarder) samt den enkelte kundes behov 

: 

• At udvælge, uddanne og motivere medarbejderne 

• At kvalitetsstyringssystemer fungerer som et ledelsesværktøj med henblik på reduktion af 

omkostningerne og øget indtjening 

• At informere medarbejdere løbende, hvor godt kvalitetsmålsætningerne opfyldes 

 
Kvalitetsmålene bør tilrettes til Revisionsvirksomheden Lyngby ApS’ forhold og da der er tale om en 

enkeltmandsvirksomhed er det ikke relevant at have kvalitetsstyringsmål som at udvælge og 

motivere medarbejderne og løbende informere medarbejderne, hvor godt kvalitetsmålsætningerne 

opfyldes. Det er faktisk et generelt problem i Revisionsvirksomheden Lyngby ApS, at Dania’s oplæg 

til kvalitetsstyringsmanual for så vidt angår de skriftlige politikker, der ikke er tilrettet til 

Revisionsvirksomheden Lyngby ApS’ egne forhold. Det er min opfattelse, at de skriftlige politikker 

forefindes, men de bør tilpasses forholdene i revisionsvirksomheden, således der er sammenhæng 

mellem de skriftlige politikker og de etablerede procedurer. Problemstillingen er mere et spørgsmål 

om dokumentation af sammenhængen mellem de skriftlige politikker og etablerede procedurer, da 

Søren har etableret sig et kvalitetsstyringssystem og implementeret det i sit daglige arbejder og 

dermed påtager sig sit ledelsesansvar. 

 

7.2.2 ETISKE KRAV 

Da Søren er den eneste medarbejder i revisionsvirksomheden vil kravene til integritet, objektivitet, 

faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed, professionel adfærd alene komme til udtryk i 

form af hans adfærd og det ikke være nødvendigt med skriftlige procedurer. Men for mindre 

revisionsvirksomheder med mere end én medarbejder vil det være nødvendigt med skriftlige 

politikker således, at alle medarbejdere er orienteret om kravene og som tidligere nævnt vil det i høj 

grad komme til udtryk igennem ledelsens adfærd. 

 
I check-listen ”Klient, habilitet og aftalegrundlag” (bilag 3) foretages vurdering af Sørens 

uafhængighed i forhold til nye kunder og i check-liste ”Risikovurdering – Revision” (bilag 4) og 

”Risikovurdering – Review” (bilag 6) skal der også tages stilling til revisors uafhængighed i 
                                                             
69 Jf. Ledelsesdokument/01-01-100 Målsætning i Dania-systemet 
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forbindelse med risikovurderingen af kundevirksomheden. Søren har mange længerevarende 

kundeforhold og dermed foreligger der en risiko for intimiderings- og familiære trusler i forhold til 

Sørens uafhængighed, men han udtaler, at selvom han får kendskab til kundens familiære forhold 

mv. kan han godt distancere sig og forblive professionel og objektiv og stille kritiske spørgsmål til 

kundevirksomheden. Søren oplever ikke, at kundevirksomheder forsøger at påvirke hans arbejde 

eksempelvis ved undladelse af revisionshandlinger, og hvis de prøver det, så vil han ikke påtage sig 

opgaven for kundevirksomheden. Det er min opfattelse, at Søren fremstår som en professionel 

revisor, som ikke lader sig styre af sine kundevirksomheder og derved sætter sin uafhængighed over 

styr. 

 
Søren har oplyst, at han tidligere har udført erklæringsopgaver for den revisor, som han deler kontor 

med, og omvendt, men dette er dog stoppet, da krydsrevision er i strid ed uafhængighedsreglerne. 

 

7.2.3 KUNDEACCEPT OG FORTSÆTTELSE AF KUNDEFORHOLDET 

Der foretages ikke nogen aktiv annoncering efter nye kunder og det er stort set kun på anbefaling, at 

nye kunder henvender sig til Søren. I forbindelse med nye kunder udfylder Søren skemaet for 

”Klient, habilitetsvurdering og aftalegrundlag” (bilag 3), som udover indeholder vurdering af 

revisors uafhængighed også indeholder overvejelser, om hvorvidt kunden kan bringe Sørens habilitet 

i fare, om kunden har et dårligt omdømme og om Søren har fået tilstrækkelig viden om hvorfor den 

forrige revisor er fratrådt og i øvrigt vurderer, om der er andre risici forbundet med kundeforholdet. 

Endvidere afholder Søren altid et møde hos kunden for at vurdere, om han kan løse opgaven og om 

det er en kunde, han ønsker at udføre erklæringsopgaver for. I bilag 3 udfylder han også, hvilke 

opgaver Søren skal udføre for kunden og det kan være bogføring, lønregnskab, moms-opgørelse, 

udarbejdelse af regnskab mv. og derved indirekte afgør han, om han besidder de rette kompetencer 

for at løse opgaven for kunden. Ved fastholdelse af kundeforhold indgår en professionel 

risikovurdering, hvor det vurderes om kundeforholdet kan fortsættes (bilag 4 og 5). 

 

7.2.4 MENNESKELIGE RESSOURCER 

Udarbejdelse af skriftlige politikker for menneskelige ressourcer er ikke særligt relevant for 

Revisionsvirksomheden Lyngby ApS for hvad angår ansættelsesforhold, medarbejdersamtaler, 

karriereudvikling og forfremmelsesmuligheder. 

 
Da der er tale om en enkeltmandsvirksomhed er det ikke muligt at efteruddannelse kan ske internt i 

virksomheden og Søren deltager derfor løbende i kurser (eksempelvis hos PWC, som udbyder 
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kurser) og ellers holder han sig opdateret via faglige blade (eksempelvis Thomson skattetidsskrifter). 

Da det er et lovkrav, at revisor skal efteruddannes med minimum 120 timer over en 3-årig har Søren 

deltaget i et skattekursus i den nye skattereform og regnskabskursus, men mangler pt. kursus i 

erklæringsarbejde (anden rådgivning). Deltagelse i kurserne er dokumenteret ved kursusmateriale og 

deltagerlisten, som er krævet i Revisorloven § 4 stk. 3. Søren forventer, at omkostningen til de 120 

timers efteruddannelse ved deltagelse af eksterne kurser vil løbe op i ca. kr. 20.000, og han oplyser, 

at han fra tid til anden modtager reklamer for efteruddannelse, som foregår i Danmark og i udlandet. 

Eksempelvis kan Søren vælge at deltage i et kursus i Italien med 40 timers kursus til kr. 17.000, men 

Søren er dog skeptisk over, om det faglige indhold er højt nok og vil derfor ikke deltage i den slags 

kurser. 

 
Der anvendes et timesags-system, hvor Søren registrerer sit anvendte tidsforbrug på de forskellige 

kundevirksomheder, som alene bruges til at kunne fakturere kunderne. Der er altså ikke tale om et 

planlægningsværktøj af arbejdsopgaverne, men Søren har en god fornemmelse af, hvornår de 

forskellige opgaver skal være færdiggjorte, og dermed kan han alligevel tilrettelægge sin 

arbejdsbyrde. 

 

7.2.5 UDFØRELSE AF OPGAVER 

Der er udarbejdet fire check-lister, som anvendes i forbindelse med udførslen af opgaverne og to 

check-lister omhandler risikovurdering for henholdsvis revisions- og review-opgaver (bilag 4 og 5), 

som er opbygget på samme måde, men dog med henvisninger til to forskellige revisionsstandarder70 

og indeholder fastsættelse af væsentlighed. Dog er det alene en afkrydsning af, hvilke 

regnskabsposter, der er væsentlige, ikke væsentlige og ikke relevante, og ingen beløbsmæssigt 

fastlæggelse af væsentlighedsbeløb. Jf. RS 320 71

 

 skal revisor fastlægge et acceptabelt 

væsentlighedsniveau, som udtrykker den maksimale og acceptable beløbsmæssige fejl, som 

konstateres i forbindelse med revisors udførsel af kundeopgaven. 

I risikovurderingen72

                                                             
70 Henholdsvis RS 700 (Den uafhængige revisors påtegning på et fuldstændigt regnskab med generelt formål) og 
2400 (Review af regnskaber) (der henvises til RS910i skemaet, som er den gamle standard, men den er erstattet 
af RS2400) 

 skal revisor opnå en forståelse af kundevirksomheden, herunder den interne 

kontrol og dette gøres ved, at revisor udfører en række risikovurderingshandlinger. Det kan gøres i 

form af forespørgsler til ledelsen og andre i virksomheden, ved analytiske og ved observation og 

undersøgelse. Kvalitetskontrollanten har i forbindelse med kvalitetskontrollen i 2007 anbefalet Søren 

71 RS 320 Væsentlighed ved revision 
72 RS 315 Forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation 
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at kendskabet til kunden dokumenteres bedre samt at der dokumenteres, hvilken revisionsstrategi han 

vil udføre, eksempelvis i form af substans revision eller analytisk revision. Da de fleste 

kundevirksomheder er små erhvervsdrivende virksomheder og derfor vil i højere grad være 

substansrevision der bliver udført. Jeg er helt enig i kvalitetskontrollantens anbefaling, at 

risikovurderingen bør omfatte flere elementer, som skal dokumenteres. Jf. RS 315 afsnit 2 skal 

revisor foretage risikovurdering på både regnskabs- og revisionsmålsniveau, men Søren foretager 

kun en risikovurdering på regnskabsniveau og ikke på revisionsmålsniveau.  

 
De to andre check-skemaer (bilag 6 og 7) anvendes i forbindelse med selve udførslen af opgaven og 

er del op efter regnskabskategorier (eksempelvis Immaterielle anlægsaktiver mv.), hvor 

revisionsmålene er listet op og Søren anfører, hvad han har udført af revisionshandlinger og 

konklusionen på handlingen og sørger for, at der er sammenhæng til erklæringen. 

 
7.2.5.1 Inddragelse af konsulenter 

Såfremt der er problemstillinger, hvor Søren ikke besidder tilstrækkelig viden for at kunne løse 

opgaven, er Søren nødsaget til at henvende sig til eksterne konsulenter for faglig sparring. Søren får 

dels sparring fra den anden revisor, som han deler kontor med, og dels fra en lidt større 

revisionsvirksomhed, som drives af en tidligere studiekammerat. Der er tale om et uformelt 

samarbejde, hvor problemstillingerne drøfte i telefonen, hvorefter Søren selv finder det nødvendige 

regelmateriale (eksempelvis ligningsloven mv.) og derefter kan han løse arbejdsopgaven.  

 
Jf. kravene til RS 1 skal der være udarbejdet skriftlige politikker for inddragelse af konsulenter og 

selvom der er tale om et uformelt arbejde bør Søren dokumentere, hvornår og hvad han har drøftet 

med den eksterne part om. 

 
7.2.5.2 Kvalitetssikringsgennemgang 

Søren har ingen børsnoterede kunder eller kunder, som opfylder kravene i Revisorloven § 21, stk. 3 

eller har kunder, hvor det er et lovgivningsmæssigt krav. Der er en enkelt kunde, som får offentligt 

tilskud, men Søren mener ikke, at denne kunde kræver kvalitetssikringsgennemgang. Da der er tale 

om en subjektiv vurdering kan jeg ikke se nogen problemer med, at den pågældende kunde ikke 

underlægges en kvalitetssikringsgennemgang. Det er heller ikke særlig sandsynligt, at Søren 

fremover får denne type kunder og det skal derfor kun være, hvis han får en kundevirksomhed, der er 

underlagt et lovgivningsmæssigt krav på en kvalitetssikringsgennemgang. 
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7.2.5.3 Opgavedokumentation 

Det aktuelle kundemateriale i papirform ligger opbevaret på Sørens kontor og det arkiveret materiale 

opbevares i kælderen i samme kontorbygning. Der tages regelmæssigt back-up af filerne, som ligger 

på Sørens computer, og back-uppen opbevares i hans hjem i Nordsjælland. Kundemateriale i 

papirform destrueres efter 5 år, som er typisk praksis for revisionsvirksomheder, som er baseret på 

Bogføringsloven. 

 

7.2.6 OVERVÅGNING 

Tidligere har revisoren, som Søren deler kontor med, foretaget den interne kontrol. Det er sket ved 

en årligt stikprøvevis gennemgang af de udførte arbejdsopgaver og dermed efter datoen for 

påtegningen. Forløbet af gennemgangen er sket ved at gennemgå de udfyldte check-lister på 

arbejdsopgaverne og signatur er påført af den anden revisor. Der har været tale om en uformel aftale, 

hvor de har kontrolleret hinandens kvalitetssikringssystemer, hvor der ikke er sket betaling af den 

udførte kontrol. Der er intet i RS 1, som forbyder, at to parter udfører hinandens interne overvågning, 

men jeg tror ikke, at det er hensigten i RS 1. Den interne kvalitetskontrol bør også omfatte en 

overordnet vurdering af revisionsvirksomhedens kvalitetssikringssystem, men dette vurderes ikke 

være opfyldt, da der alene er foretaget en stikprøvevis gennemgang. 

 

7.2.7 NETVÆRK 

Hvis man sammenholder Revisionsvirksomheden Lyngby ApS’ medlemskab i Dania op mod de 

betingelser i Bekendtgørelse Om Godkendte Revisorers Og Revisionsvirksomheders Uafhængighed, 

som der skal være opfyldt for, at der er tale om et netværk, så mener jeg ikke, at der er tale om er 

netværk og dermed undgår Søren den udvidet vurdering af uafhængighed i forhold til hele netværket. 

Eksempelvis bliver kunderne ikke fordelt efter ekspertiseomårder hos medlemmerne og 

medlemmerne af Dania har ikke et fælles navn, ej heller omkostnings- eller overskudsfordeling mv. 

Revisionsvirksomheden Lyngby ApS opnår en masse fordele ved dets medlemskab i Dania ved 

faglig sparring, løbende ajourføring indenfor lovgivningen og faglige standarder og adgang til 

kvalitetsstyringsmanual, som også opnås i et netværk dog uden at være det. 

 

7.3 REVISIONSTILSYNETS KONTROLBESØG 
Revisionsvirksomheden Lyngby ApS havde i 2007 kvalitetskontrolbesøg af Revisortilsynet. Da det 

var det sidste år i første cyklus-periode (fra årene 2003-2007) vidste Revisor Søren, at han ville få 

besøg i 2007, da han ikke tidligere var blevet udvalgt kvalitetskontrol. Det gjorde at han fik 



Kvalitetsstyring i revisionsvirksomheder 

Side 67 af 111 

gennemgået sit kvalitetssikringssystem og fik justeres nogle småting, og derfor sikrede ved årets 

opgaver, at disse var løst i overensstemmelse med kvalitetssikringssystemet. 

 
I 2007 kunne revisionsvirksomheden selv udvælge sin kvalitetskontrollant og Søren kontaktede en 

bekendt i en anden revisionsvirksomhed, som havde to kvalitetskontrollanter og det blev aftalt, at en 

af disse to kvalitetskontrollanter skulle komme til Revisionsvirksomheden Lyngby ApS (som også 

blev godkendt af Revisortilsynet). Søren udfyldte selv et aftaleskema og skema for indsamling af 

oplysninger fra revisionsvirksomheden Lyngby ApS (bilag 1 og 2 i daværende retningslinjer fra 

Revisortilsynet). 

 
I Revisortilsynets retningslinjer for 2009 skal revisionsvirksomheden udfylde tjekliste 1, hvori der 

blandt andet skal oplyses antal kunder, revisionsvirksomhedens samlet omsætning og omsætningen 

for den største kunde. Der står ikke noget om, at revisionsvirksomheden skal udlevere en kundeliste 

til kontrollanten til brug for at udtage stikprøverne, men Søren har oplyst, at han udleverede en 

kundeliste, som han selv havde lavet og udleverede til kvalitetskontrollanten. Ud fra denne 

kundeliste udtog kvalitetskontrollanten 4 stikprøver, henholdsvis 2 sager vedrørende selskaber og 2 

sager vedrørende enkeltmandsvirksomheder, som blev gennemgået af kvalitetskontrollanten. Der kan 

være forbundet en risiko ved, at det er revisionsvirksomheden selv udarbejder en kundeliste, hvorfra 

kvalitetskontrollanten udvælger sine stikprøver. Hvis revisoren ønsker snyde, så kan man undlade at 

oplyse kundevirksomheder på kundelisten, hvor revisor ved, at det udførte arbejde og dets 

dokumentation kan være problematisk/mangelfuld. Det er kritisabelt, at det ikke fremgår af 

Revisortilsynets retningslinjer, hvordan kvalitetskontrollanten skal indhente revisionsvirksomhedens 

kundeliste og hvilke kontroller kvalitetskontrollanten skal udføre for at sikre rigtigheden af 

oplysningerne. Kvalitetskontrollanten bør selv hente oplysninger fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 

hvor revisor er registreret som generalforsamlingens valgte revisor, men dette vil kun for kunder, der 

er i selskabsform. Ved personlige virksomheder kan kvalitetskontrollanten få udskrift fra 

revisionsvirksomhedens timesagssystem. Revisionsvirksomheden kan i øvrigt risikere at være 

anmeldt af et selskab til at være selskabets revisor i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen uden revisor er 

klar over det og hvis kvalitetskontrollanten tjekkede den modtagne kundeliste op mod Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, så vil dette blive opdaget. Men på den anden side bør revisionsvirksomheden også 

selv tjekke dette løbende og ikke kun ved et kvalitetskontrolbesøg. 

 
Selve kvalitetskontrollen tog en eftermiddag hos Revisionsvirksomheden Lyngby ApS og kostede kr. 

11.000. Søren påpegede, at der har været nogle kvalitetskontrollanter, som har opkrævet en højere 

timepris ved kvalitetskontrollerne end deres normale timesatser for andre revisorydelser. Jf. 
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Revisortilsynets redegørelse 2009 kapitel 9 har Revisortilsynet undersøgt, hvilke priser, der er taget 

for kvalitetskontroller i 2008 og det har vist, at der er stor spredning i timesatserne. Derfor har 

Revisortilsynet fastsat, at en kontrollant ikke må opkræve en timepris, der er højere end ved den 

timepris kvalitetskontrollanten opkræver ved udførsel af erklæringsopgaver med sikkerhed. Det er et 

krav fra Revisortilsynets side, at kvalitetskontrollanten kan dokumentere timeprisen, som skal 

indsendes til Revisortilsynet, hvis der anmodes om det. Revisortilsynet har dog sat en øvre grænse 

for timesatsen på kr. 1.400 eksklusiv moms, men hvis kontrollanten ikke kan dokumentere den 

normale timesats må der maksimalt opkræves kr. 900 eksklusiv moms.  

 
Ud fra de nye timesatser har jeg beregnet et estimeret tidsforbrug for kvalitetskontrollantens besøg 

hos Revisorvirksomheden Lyngby ApS til at ligge mellem 6,3-9,8 73

 

 timer for hele 

kvalitetsgennemgangen, hvilket virker som et rimeligt tidsforbrug til både besøget hos virksomheden 

og den efterfølgende udarbejdelse af erklæringen og rapport. Omkostningen er en tvungen 

omkostning, så længe revisor vælger at afgive erklæringer med sikkerhed og kan i de små 

revisionsvirksomheder udgøre en forholdsmæssig stor omkostning i forhold til 

revisionsvirksomhedens indtjening. 

7.3.1 RESULTATET FRA KVALITETSKONTROLBESØGET 

På basis af disse udvalgte stikprøver og en vurdering af de overordnede set up af 

kvalitetsstyringssystem har kvalitetskontrollanten udarbejdet en erklæring til Revisionsvirksomheden 

Lyngby ApS og Revisortilsynet. Kvalitetskontrollen har givet en blank påtegning i erklæringen og 

den afgives med begrænset sikkerhed. 

 
Ved kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der har kunder, der er omfattet Revisorlovens § 21 

stk. 3, skal kvalitetskontrollanten endvidere udarbejde en rapport, hvor resultaterne fra kontrollen 

beskrives. Da Revisionsvirksomheden Lyngby ApS ikke har kunder, der er omfattet af Revisorlovens 

§ 21, stk. 3, er kvalitetskontrollanten ikke forpligtet til at udarbejde en rapport, men det har 

kvalitetskontrollanten dog valgt at gøre alligevel. Rapporten er udarbejdet til Revisorvirksomheden 

Lyngby ApS og er ikke indsendt til Revisortilsynet og indeholder opsummering af 

kvalitetskontrollantens gennemgang i en skriftlig rapport. 

 
Rapporten indeholder en bemærkning om det holdingselskab, der ejer Revisionsvirksomheden 

Lyngby ApS, også skal registreres i ReviReg, selvom der ikke afgives erklæringer fra 
                                                             
73 Beregnet således: 11.000 inkl. moms og uden moms er det kr. 8.800. Honoraret er divideret med henholdsvis kr. 
900 og 1.400. 
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holdingselskabet. Kvalitetskontrollanten konkluderer også, at revisionsvirksomheden har valgt en 

kvalitetsstyringspolitik, der på skrift dokumenterer alle væsentlige områder i Revisionsvirksomheden 

Lyngby ApS. Endvidere har kvalitetskontrollanten skrevet i rapporten, at Revisionsvirksomheden 

Lyngby ApS har udarbejdet skriftlige retningslinjer, der sikrer at der foretages planlægning, 

udførelse og dokumentation og procedurerne er implementeret ved check-lister og det anses for 

tilstrækkeligt og hensigtsmæssigt. Jeg synes, at det er svært at gennemskue, hvad 

kvalitetskontrollanten henviser til, når han nævner, at der er udarbejdet skriftlige retningslinjer, om 

hvorvidt det er de generelle retningslinjer, som er udarbejdet af Dania, eller om det er check-listerne 

der henvises til. Som tidligere nævnt er det min opfattelse, at Revisionsvirksomheden Lyngby ApS 

burde have tilrettet kvalitetsstyringsmanualen fra Dania til virksomhedens egne forhold således, at 

der er sammenhæng mellem beskrivelsen af det generelle kvalitetsstyringssystem til de operationelle 

revisionsværktøjer, som i denne revisionsvirksomhed er ved brug af check-listerne. 

 
Kvalitetskontrollanten har ikke haft bemærkninger til revisionsvirksomhedens procedurer for 

efterfølgende intern kvalitetskontrol, dog mener jeg ikke, at vurderingen af det generelle 

kvalitetsstyringssystem er tilstrækkeligt dokumenteret. 

 
Kvalitetskontrollantens erklæring er gengivet i rapporten tilføjet udtalelse om at 

kvalitetskontrollanten overholder uafhængigheds regler i Revisorloven og har ikke indenfor de sidste 

2 år har været medejer eller ansat i Revisionsvirksomheden Lyngby ApS eller deltaget i det faglige 

samarbejde om kvalitetsstyring og kvalitetskontrol i revisionsvirksomheden. 

 

7.4 DELKONKLUSION 
Revisionsvirksomheden Lyngby ApS er en enkeltmandsvirksomhed, der ejes af registreret revisor 

Søren. Søren har fravalgt et medlemskab af FRR, da kontingentet er for dyrt og han har derfor valgt 

at blive medlem af samarbejdsgruppen Dania. Dania har udarbejdet et oplæg til en 

kvalitetsstyringsmanual, som medlemmerne kan anvende og tilrette til deres egne forhold. Søren har 

valgt at tilrette check-listerne i Dania kvalitetsmanual, således Søren kan indføre sine kommentarer 

og konklusioner, men ellers er der ikke indholdsmæssigt tilrettet de store ændringer. Dania udsender 

opdateringer ud hvert halve år via deres intranet, men det er dog stoppet sidste år, da 

kvalitetsmanualen er ved at blive udfaset. Derfor skal Søren skifte kvalitetsstyringssystemet og 

valget er faldet på SP:Revision, som udbydes af Magnus Informatik, hvilket koster et 

forholdsmæssigt lille kontingent. Det er mit indtryk, at omkostningen til et kvalitetsstyringssystem er 

en vigtig faktor for hvilket system der vælges, og at mange af de helt små revisionsvirksomheder har 
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fravalgt medlemskab af FRR, da det er for dyrt, og derfor vælger andre alternativer. 

 
Det er min vurdering, at Revisionsvirksomheden bør tilrette de generelle retningslinjer i Dania’s 

kvalitetsmanualen således, at der er sammenhæng og en kobling mellem de overordnede 

kvalitetsmålsætninger og det operationelle revisionsværktøj, som i denne revisionsvirksomhed er 5 

check-lister. Det undrer mig, at kvalitetskontrollanten, som udførte et kvalitetskontrolbesøg i 2007, 

har accepteret de generelle retningslinjer fra Dania. Jeg mener ikke, at der bør være lange 

forkromede og omfangsrige dokumenter, da det kun er en enkeltmandsvirksomhed, men Søren kunne 

godt have udarbejdet et overordnet dokument med virksomhedens kvalitetsmålsætninger og 

beskrivelse af eksempelvis af, hvorledes den interne kvalitetskontrol udføres, beskrivelse af 

proceduren, når der søges efter faglig sparring mv. 

 
De anvendes 5 check-lister, som indeholder vurdering af Sørens uafhængighed og vurdering af 

kundens integritet både i forbindelse med nye kunder og fastholdelse af kundeforhold, 

risikovurdering og dokumentation af udførslen af revisionshandlinger. De to check-lister der 

vedrører risikovurderingen kunne godt været bedre opbygget således, at det er bedre dokumenteret, 

hvilke risikovurderingshandlinger der er udført og dermed hvilken revisionsstrategi der skal udføres, 

som i høj grad vil være substansrevision, da det er små kundevirksomheder. Endvidere skal der 

foretages en risikovurdering på både regnskabsniveau og for de enkelte revisionsmål samt fastsætte 

et beløbsmæssigt acceptabelt væsentlighedsniveau for fejl. 

 
I forbindelse med nogle opgaver har Søren brug for faglig sparring for at kunne løse de pågældende 

opgaver, men da der ikke er andre medarbejdere i Revisionsvirksomheden Lyngby ApS er Søren nød 

til at få den faglig sparring andre steder fra. Søren får dels sparring fra den anden revisor, som han 

deler kontor med, og dels fra en lidt større revisionsvirksomhed, som drives af en tidligere 

studiekammerat, og der er tale om et uformelt ”samarbejde”. Det er et krav, at der skal være 

udarbejdet skriftlige politikker for inddragelse af konsulenter og selvom der er tale om et uformelt 

”samarbejde” bør Søren dokumentere, hvornår og hvilke problemstillinger han har søgt faglig 

sparring for. 

 
Revisionsvirksomhed Lyngby ApS har ingen børsnoteret kundevirksomheder eller 

kundevirksomheder, der lever op til betingelserne i Revisorloven § 21, stk. 3 og ej heller 

kundevirksomheder, hvor det er et lovmæssigt krav til en kvalitetssikringsgennemgang. Derfor er det 

ikke relevant for Søren at skulle uarbejde politikker og etablere procedurer for 

kvalitetssikringsgennemgang. 
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Det er ikke muligt for Søren at få sin efteruddannelse internt i sin revisionsvirksomhed, så derfor 

sørger han for løbende at deltage i eksterne kurser indenfor de krævede områder angivet i 

lovgivningen. Der er ikke etableret nogen formaliseret værktøj til planlægning af Sørens tidsforbrug 

på de forskellige opgaver, men han har dog et alligevel et overblik over, hvornår de forskellige 

deadlines er. 

 
I 2007 havde Revisionsvirksomheden Lyngby ApS sit første kvalitetskontrolbesøg fra 

Revisortilsynet og dengang måtte Søren godt selv udvælge kvalitetskontrollanten, som kom på besøg 

på kontoret i Lyngby og det tog en halv eftermiddag. Honoraret til kvalitetskontrollanten blev kr. 

11.000, hvilket svarer til et tidsforbrug på mellem 6-10 timers arbejde og i den seneste redegørelse 

fra Revisortilsynet er der nu fastsat en timesats, som kvalitetskontrollanten skal fakturere, da man 

tidligere oplevede, at kvalitetskontrollanten fakturerede en større timepris ved 

kvalitetskontrolbesøgene end ved kvalitetskontrollantens sædvanlige timesatser som revisor. 

 
På foranledning af kvalitetskontrollanten udarbejdede Søren en kundeoversigt, således 

kvalitetskontrollanten kunne udtage sine stikprøver til sin gennemgang af enkeltsager. Jeg synes at 

det er underligt, at kvalitetskontrollanten alene baserer sin udtagelse af stikprøver på en kundeliste, 

som er udarbejdet af den revisionsvirksomhed, der skal kontrolleres. Der er intet anført i 

retningslinjerne fra Revisortilsynet, at kvalitetskontrollanten skal holde kundelisten op mod 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller revisionsvirksomhedens timesagssystem for at sikre, at 

kundelisten er fuldstændig. Det vil sige, at der er en risiko for at den kontrollerede virksomhed kan 

snyde med listen, hvis der er kundevirksomheder, hvor man ved, at der er problemer med udførslen 

af arbejdet og dermed sørge for at disse opgaver ikke bliver udtaget til kontrol. 

 
Kvalitetskontrollantens gennemgang medførte en blank erklæring, som blev indsendt til 

Revisortilsynet og udover erklæringen udarbejdede kvalitetskontrollanten en rapport til 

Revisionsvirksomheden Lyngby A/S. Der er kun krav om en rapport til revisionsvirksomheder, der 

udarbejder erklæringer til kundevirksomheder omfattet af Revisorloven § 21, stk. 3 og det har Søren 

ikke. Men med et honorar på kr. 11.000 for kvalitetsbesøget er det vel egentlig også fair, at der 

udarbejdes en rapport, som kan give den kontrollerede revisionsvirksomhed opfattelse af, at man har 

fået noget for pengene. 

 
Man kan undre sig over, at revisionsvirksomhederne ikke ”reklamerer” over for 

kundevirksomhederne, at revisionsvirksomheden er underlagt en obligatorisk 
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kvalitetskontrolgennemgang og også får kommunikeret, at revisionsvirksomheden har fået en blank 

erklæring. Søren oplyser, at hans kundevirksomheder ikke er klar over, at revisionsvirksomheden er 

underlagt kvalitetskontrol fra Revisortilsynet og at revisionsvirksomheden har fået en ”blåstempling” 

af kvalitetsstyringssystemet. Søren mener i øvrigt, at den blanke erklæring fra Revisortilsynet ikke 

giver en merværdi i forhold til hans arbejde og i forhold til kunders opfattelse af hans erklæringer. 
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8 SAMLET KONKLUSION 
De internationale og nationale erhvervsskandaler i de seneste år har skabt mistillid til revisors 

troværdighed, som offentlighedens tillidsrepræsentant, hvilket har resulteret i en øget fokus på 

kvaliteten af revisors arbejde. Det medførte, at der kom krav i den danske Revisorlov til, at 

revisionsvirksomhederne skulle underkastes en lovpligtig kvalitetskontrol og dermed krav til 

etablering og implementering af et kvalitetsstyringssystem hos revisionsvirksomhederne. 

 
Formålet med denne kandidatafhandling er at belyse hvilke udfordringer de mindre 

revisionsvirksomheder har i forhold til at leve op til lovgivningens krav til kvalitetsstyring samt 

belyse hvordan disse kan håndteres. For at kunne besvare dette hovedspørgsmål har jeg valgt belyse 

hvilke elementer skal indgå i et kvalitetsstyringssystem og hvad Revisortilsynets rolle er i forhold til 

udførslen af kvalitetskontrollerne samt belyse, hvordan kvalitetsstyringssystemet er etableret og 

implementeret i en casevirksomhed. 

 
Ifølge Revisionsstandard 1 er formålet med et kvalitetsstyringssystem, at: 

”Firmaet skal etablere et kvalitetsstyringssystem (kvalitet), der er udformet til at give 

høj grad af sikkerhed for, at firmaet og dets personale overholder faglige standarder 

samt lovgivningen og anden regulering, og at erklæringer givet af firmaet eller dets 

partnere er passende efter omstændighederne” 

 
Det vil sige, at der er tale om en konkret mål opfyldelse for revisionsvirksomhederne, som skal 

efterleves og ifølge RS 1 gøres dette ved at udarbejde skriftlige politikker og etablere procedurer 

indenfor følgende områder: Ledelsesansvar for revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, 

etiske retningslinjer, kundeaccept og fortsættelse af kundeforholdet, menneskelige ressourcer, 

udførelse af opgaven og intern overvågning.  

 
Især de mindre revisionsvirksomheder har en række udfordringer med etablering og implementering 

af et kvalitetsstyringssystem, idet virksomhedens størrelse og karakter sætter en ressourcemæssig 

begrænsning. Ledelsen skal definere kvalitetsmålsætningerne for revisionsvirksomheden og derefter 

sørge for at disse bliver kommunikeret ud til de øvrige medarbejdere. I de mindre 

revisionsvirksomheder er der ikke lang mellem ledelsesniveauet til de øvrige medarbejdere på det 

operationelle niveau og derfor vil kommunikationen af kvalitetsmålsætningerne i højere grad komme 

til udtryk via ledelsens adfærd således, at kvalitetsmålsætningerne indgår som en naturlig del af 

kulturen i revisionsvirksomheden og dermed i medarbejdernes bevidsthed, når de udfører 

arbejdsopgaver. Revisor skal efterleve de etiske krav, som omfatter krav til integritet, objektivitet, 
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faglige kompetencer og fornøden omhu, fortrolighed og i øvrigt udvise professionel adfærd og 

derudover være uafhængig i forbindelse med udarbejdelse af erklæringsopgaver med sikkerhed. De 

mindre revisionsvirksomheder ”opererer” i lokalmiljøer og vil også få nye kunder via bekendtskaber 

og anbefalinger og i den forbindelse skal revisor vurdere om der er uafhængighed i forhold til disse 

kundevirksomheder. Der er angivet konkrete situationer i Bekendtgørelse Om Godkendte Revisors 

Og Revisionsvirksomheders Uafhængighed, hvor revisor skal afstå en opgave. I de Etiske 

Retningslinjer nævnes også familiær - og intimideringstrusler, som man kan sige er en gråzone, hvor 

revisor selv skal lave en subjektiv vurdering om, hvorvidt revisor er for venskabelig med 

kundevirksomheden og om dette skaber konflikt med revisors uafhængighed.  

 

Ved kundeaccept og fastholdelse af kundeforholdet skal revisor indsamle tilstrækkeligt informationer 

om kundevirksomheden og i de små revisionsvirksomheder, hvor de hovedsagligt har små 

kundevirksomheder, vil revisor som ofte være begrænset til kundevirksomhedens regnskaber, 

informationer fra forrige revisor og møde med kundevirksomheden. Det bør også være tilstrækkeligt 

materiale for revisor til at bedømme kundens integritet mv., således revisionsvirksomheden ikke 

accepterer kundeforhold og opgaver, som kan medføre dårlig omdømme af revisor.  

 

Revisionsvirksomheden skal sikre, at man har medarbejder, som besidder de rette kompetence til at 

kunne løse de krævede opgaver samt sørge for at medarbejderne får den krævede efteruddannelse på 

minimum 120 timer over en 3-årig periode. De mindre revisionsvirksomheder har som regel ikke 

intern kapacitet til at udarbejde efteruddannelsesforløb og vil være nød til at deltage i kurser hos 

eksterne udbydere.  

 

I forbindelse med selve udførslen af opgaverne er det hensigtsmæssigt at anvende et revisionsværktøj 

som sikrer, at det udførte arbejde er i overensstemmelse med lovgivningen og faglige standarder. Der 

kan være opgaver, hvor revisor har behov for faglig sparring for at kunne løse opgaven og i de 

mindre revisionsvirksomheder kan det være svært at søge den faglige sparring internt i 

revisionsvirksomheden, hvis der ikke er andre medarbejdere i revisionsvirksomheden eller hvis de 

andre medarbejdere ikke besidder den nødvendige viden. Revisor vil derfor være nød til at søge 

faglig sparring hos en ekstern part, eksempelvis indgå en samarbejdsaftale med en anden 

revisionsvirksomhed eller via Erfa-grupper mv. Såfremt revisionsvirksomheden har børsnoterede 

kundevirksomheder eller kundevirksomheder af offentlig interesse, så skal der gennemføres en 

kvalitetssikringsgennemgang af opgaven inden erklæringen påtegnes. Hvis mindre 

revisionsvirksomheder har denne slags kunder kan det være problematisk at finde en intern 
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ressource, som ikke har deltaget i selve udførslen af opgaven og som besidder de rette 

kvalifikationer, til at udføre kvalitetssikringsgennemgangen. Derfor kan det være nødvendigt at få en 

ekstern part til at udføre kvalitetsgennemgangen.  

 

Endeligt skal revisionsvirksomheden sørge for en løbende intern overvågning af 

kvalitetsstyringssystemet, som omfatter en vurdering af det generelle set up af 

kvalitetsstyringssystemet samt en stikprøvevis gennemgang på opgaveniveau. Den stikprøvevise 

gennemgang på opgaveniveau skal udføres af en person, som ikke har deltaget i udarbejdelsen af 

opgaven og i de helt små revisionsvirksomheder kan en intern ressource ikke altid udføre denne 

gennemgang og det vil være nødvendigt at inddrage en ekstern part, som skal udarbejde en ”rapport” 

til ledelsen med de observeret svagheder, således ledelsen kan vurdere, om der er systemmæssige fejl 

i kvalitetsstyringssystemet. 

 
En mulig løsning for at komme ovenstående udfordringer til livs kan være, at revisionsvirksomheden 

indgår i et netværk, som opfylder betingelserne i Bekendtgørelse Om Godkendte Revisorer og 

Revisionsvirksomheders Uafhængighed. Ulempen ved at indgå et egentlig netværk er dels, at 

revisionsvirksomheden underligges en vis fælles medbestemmelse samt der er skrappere krav til 

uafhængigheden, som skal vurderes i forhold til hele netværket, hvilket gør det til en ikke særlig 

attraktiv løsning. Revisionsvirksomheden kan sagtens opnå samme fordele ved at indgå samarbejde 

med andre revisionsvirksomheder uden egentligt at indgå i et netværk (som defineret i lovgivningen), 

eksempelvis ved medlemskab af Dania, hvor revisor kan få faglig sparring hos andre 

revisionsvirksomheder, kan indgå i Erfa-grupper og anvende et Dania’s kvalitetsstyringssystem. 

 
Revisortilsynet fik i 2003 tildelt tilsynspligten for udførslen af den lovpligtige kvalitetskontrol som 

skal foretages hos revisionsvirksomhederne minimum hver 6. år (og hver 3. år for 

revisionsvirksomheder, der udarbejder erklæringer for kunder omfattet af Revisorlovens § 21 stk. 3). 

Det er Revisortilsynets opgave at tilrettelægge arbejdet omkring kvalitetskontrollerne, det vil sige, at 

de udvælger, hvilke revisionsvirksomheder der skal kontrolleres og udvælger også 

kvalitetskontrollanterne, der skal gennemføre kontrollen. Revisortilsynet udgiver en årlige 

redegørelse, som indeholde en opsummering af resultaterne fra de gennemførte kontroller og viser, at 

mange revisionsvirksomheder i perioden 2003-2007 meldte sig frivillig ud af ReviReg. 

Revisortilsynet redegøre ikke for årsagerne til resultaterne, men nogle af årsagerne kunne være, at 

der har været revisionsvirksomheder, som udførte arbejdsopgaver, som ikke hørte under de 

erklæringsopgaver (med sikkerhed), og dermed ikke er underlagt den lovpligtige kvalitetskontrol 
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samt pensionering af de ældre revisorer. I 2008 udtaler Revisionstilsynet, at efter første ”cyklus-

forløb” af gennemførte kvalitetskontroller har stort set alle revisionsvirksomheder nu etableret og 

implementeret et kvalitetsstyringssystem. I 2008 er der alligevel 25 % af de udtagne sager, som lod 

sig frivillig slette i ReviReg og dette kan virke besynderligt, da man skulle tro at efter første ”cyklus-

periode” (perioden 2003-2007) var der sket en ”oprydning” i branchen. Om det specielt er de 

revisionsvirksomheder, der er blevet pålagt fornyet kontrol i 2008, eller om der er 

revisionsvirksomheder, der ”spekulerer” i at melde sig ind og ud af ReviReg og dermed bevidst 

forsøge at undgå kvalitetskontrollen, er uvist. 

 
Revisortilsynet har valgt at oversende sager til Revisornævnet, hvor kvalitetskontrollanten har 

konstateret så kritiske forhold, at der er brud på lovgivningen eller faglige standarder. Det kan enten 

være fordi revisionsvirksomheden har undladt at etablere og implementere et kvalitetsstyringssystem 

eller at der er væsentlige fejl i systemet eller fejl og mangler på opgaveniveau. Det er 

revisionsvirksomhedens ansvar at etablere og implementere et kvalitetsstyringssystem, som skal 

understøtte revisors i at udføre sit erklæringsarbejde i overensstemmelse med god revisorskik. Da det 

har været et lovkrav siden 2004, at revisionsvirksomheder skal have etableret og implementeret et 

kvalitetsstyringssystem ser Revisornævnet strengt på dette og ikender revisionsvirksomheder en bøde 

på kr. 100.000, hvis dette ikke efterleves. Alle kendelser fra januar 2009 til januar 2010, som var 

oversendt af Revisortilsynet indeholder flere kritisable forhold, at jeg mener, at disse sager har sin 

berettigelse til at blive afgjort i Revisornævnet og disse sager udtrykker de ”groveste” eksempler på 

fejl og mangler i kvalitetsstyringssystemet. De fleste kendelser i Revisornævnet i perioden vedrører 

hovedsagelig revisionsvirksomheder med en enkelt registreret revisor og dette kan indikere, at det 

især er enmandsrevisionsvirksomheder, der har de største udfordringer.  

 
 
De revisionsvirksomheder, der har haft de største udfordringer i forbindelse med lovkravene til 

kvalitetskontrol har især været revisionsvirksomheder, som har fravalgt medlemskab af FSR eller 

FRR, da de to brancheorganisationer har udført foreningsbaseret kvalitetskontrol siden midt 90’erne 

af deres medlemmer. Revisorvirksomhed Lyndby ApS har fravalgt et medlemskab af FRR, da 

kontingentet er højt, når man er en enkeltmandsvirksomhed, men Søren, som er ejer og registreret 

revisor, har dog alligevel fået etableret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem og modtog en blank 

påtegning for sit kontrolbesøg i 2007. Søren anvender Dania’s kvalitetsstyringssystem og de 

udarbejdede skriftlige politikker er baseret på dem, der er udarbejdet af Dania og de etablerede 

procedurer er implementeret ved brug af 5 check-lister. Det er min vurdering, at Søren eksempelvis 
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bør tilrette Dania’s kvalitetsmålsætninger til sine egne forhold og have udarbejdet skriftlige 

politikker, hvorledes den interne overvågning udføres og når han anvender faglig sparring.  

 

Omfanget af indholdet af et kvalitetsstyringssystem i en mindre revisionsvirksomhed vil for nogle 

elementer af systemet i højere grad være mere uformelt bygget op frem for lange og store 

forkromede skriftlige politikker og fastsatte procedurer samt have et større behov for at søge eksterne 

parter til at kunne leve op til andre elementer i kvalitetsstyringssystemet. Ud fra en samlet 

betragtning kan det konkluderes, at mindre revisionsvirksomheder kan have udfordringer i forhold til 

at leve op til lovgivningens krav men, at disse udfordringer sagtens kan imødeses og løses. 

 

Som en sidste bemærkning undre jeg mig over, at revisionsvirksomhederne ikke ”reklamerer” over 

for kundevirksomhederne, at revisionsvirksomheden er underlagt en obligatorisk 

kvalitetskontrolgennemgang og også får kommunikeret, at revisionsvirksomheden har fået en blank 

erklæring. Der er sikkert ikke mange kundevirksomheder, der er klar over, at 

revisionsvirksomhederne er underlagt kvalitetskontrol fra Revisortilsynet og at 

revisionsvirksomheden får en ”blåstempling” af kvalitetsstyringssystemet.  
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9 LITTERATURLISTE 

Lovgivning og bekendtgørelser 

Titel Udgivelsesår 

Lov nr. 468 af 17/06/2008 – Lov Om Godkendte Revisorer Og 

Revisionsvirksomheder (Revisorloven) 

Offentliggørelse d. 

18/6-2008 

BEK nr. 42 af 23/01/2009 – Bekendtgørelse Om Kvalitetskontrol 

Og Revisortilsynets Virksomhed 

Offentliggørelse d. 

28/1-2009 

BEK nr. 669 af 26/06/2008 – Bekendtgørelse Om Forretningsorden 

For Revisortilsynet 

Offentliggørelse d. 

28/6-2008 

BEK nr. 648 af 15/06/2006 – Bekendtgørelse For Bogføringslov Offentliggørelse d. 27/6 

2006 

BEK nr. 663 af 26/06/2008 – Bekendtgørelse Om Godkendte 

Revisorers Og Revisionsvirksomheders Uafhængighed 

Trådt i kraft d. 1. juli 

2008 

BEK nr. 1289 af 12/12/2008 – Bekendtgørelse Om Obligatorisk 

Efteruddannelse Af Godkendte Revisorer 

Offentliggørelse d. 

19/12-2008 

Det 8. Direktiv (2006/43/EF af 17. maj 2006) 17. maj 2006 

Kommissionens Henstilling Om Kvalitetssikring I Forbindelse Med 

Lovpligtig Revision I EU (2001/256/EF af 15. november 2000) 

15. maj 2000 

 

Revisionsstandarder 

Titel Forfatter Udgivelsesår 

RS 1 – Kvalitetsstyring i firmaer som udfører 

revision og review af historiske finansielle 

oplysninger, andre erklæringsopgaver med 

sikkerhed samt beslægtede opgaver 

FSRs Revisionstekniske 

udvalg 

September 2007 

RS 220 (ajourført) – Kvalitetsstyring i 

forbindelse med revision af historiske 

finansielle oplysninger 

FSRs Revisionstekniske 

udvalg 

November 2005 

RS 315 – Forståelse af virksomhedens og 

dens omgivelser og vurdering af risici for 

væsentlige fejlinformation 

FSRs Revisionstekniske 

udvalg 

Marts 2005 
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RS 320 – Væsentlighed ved revision FSRs Revisionstekniske 

udvalg 

Maj 2007 

ISQC 1 – Quality Control for Firms that 

Perform Audits and Reviews of Financial 

Statements, and Other Assurance and Related 

Services Engagements 

International Federal of 

Accounts (IFAC) 

December 2008 

ISA 220 – Quality Control for an Audit of 

Financial Statements 

International Federal of 

Accounts (IFAC) 

December 2008 

 

Retningslinjer, redegørelser og vejledninger mv. 

Titel Forfatter Udgivelsesår 

Retningslinjer For Gennemførelse Af 

Kvalitetskontrol Og Rapportering 

Herom 

Revisortilsynet Oktober 2009 (revideret 

udgave) 

Retningslinjer For Revisors Etiske 

Adfærd (Etiske regler for Revisorer) 

Foreningen af 

Statsautoriserede Revisorer 

(FSR) 

December 2007 

Redegørelse 2007 Revisortilsynet 2008 

Redegørelse 2008 Revisortilsynet 2009 

Guide To Quality Control For Small- 

And Medium-Sized Practices 

International Federal of 

Accounts (IFAC) 

Marts 2009 

Vejledning Om Bekendtgørelsen Om 

Godkendte Revisorers Og Revisions-

virksomheders Uafhængighed 

Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen 

24. marts 2009 

Vejledning Om Bekendtgørelse Om 

Obligatorisk Efteruddannelse Af 

Godkendte Revisorer 

Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen 

10. september 2009 

 

Bøger 

Titel Forfatter Udgivelsesår 

Den Skinbarlige Virkelighed Ib Andersen 2003 
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Hjemmesider 

Side Hjemmeside 

Revisortilsynet www.revisortilsyn.dk 

Revisornævnet www.displinaernaevnet.dk 

Foreningen for Statsautoriserede revisorer www.fsr.dk 

Foreningen for Registrerede revisorer www.frr.dk 

ReviReg www.webreg.dk 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen http://www.eogs.dk/graphics/publikationer/Revisorerlo

vgivningen_internationalt/html/chapter12.htm - 

Revisorkommissionens kommentar til definitioner (om 

blandt andet Netværk) i 8. direktivs artikel 2 

International Federal of Accounts (IFAC) www.ifac.org  

Dania www.samdan.dk  

Howarth Revisorerne www.revisor.com  

 

Kandidatafhandlinger 

Titel Forfatter Udgivelsesår 

”Den lovpligtige 

kvalitetskontrols indflydelse 

på revisionsbranchen i 

Danmark” 

Jacob Andersen 

Andreas Feldvoss Ring-

Larsen 

1.december 2008 
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http://www.revisor.com/�
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BILAG 1 – SPØRGSMÅL TIL BRUG FOR INTERVIEW AF 

REVISIONSVIRKSOMHED LYNGBY APS 
 

Generelt – beskrivelse af casevirksomheden 

1. I hvilket år blev virksomheden etableret? 

2. Uddannelsesmæssig baggrund og år? 

3. Hvornår er du blevet beskikket og har du på noget tidspunkt deponeret din beskikkelse? 

4. Deltager løbende kurser? Hvilke kurser deltager du i? 

a. Andre måder du holder dig opdateret på? 

5. Hvilke slags opgaver laver du? 

a. Regnskab, bogføring, skat mv.? Hvor bruger du det meste af tiden? 

6. Drøftelse om casevirksomheden skal anonymiseres i opgaven? 

Revisortilsynets gennemgang af casevirksomhed 

1. Hvornår har du haft kvalitetskontrol af Revisortilsynet? 

2. Hvad var resultatet? 

3. Fik du erklæring og en rapportering(skriftlig eller mundtlig) tilbage? 

4. Kunne du bruge gennemgangen til noget? 

Casevirksomhedens kvalitetssikringssystem 

1. Hvordan har du kvalitetsstyret tidligere 

2. Hvorfor valgte du Dania-systemet? Gerne en gennemgang af Dania. 

a. Hvornår fik du det? 

b. Sker der opdateringer af systemet? Hvor hurtigt efter sker der opdateringer i systemet efter 

der komme ændringer i lovgivningen/standarder? 

c. Hvordan dokumenteres de overordnet politikker for: 

• Ledelsesansvar for firmaets kvalitet 

• Etiske retningslinjer 

• Klientaccept og fortsættelse af klientforholdet samt af specifikke opgaver 
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• Menneskelige ressourcer 

• Udførelse af opgaven 

d. Sikre Dania at du kommer igennem alle faser (planlægning, udførsel af revisionshandlinger, 

afsluttende notater, regnskab, protokollat mv.) 

3. Laver du planlægning over dit tidsforbrug, så du ved, om du kan løse opgaverne? 

4. Er der opgaver, som kræver inddragelse af specialister? Hvis ja, hvorfra får du det? Er der tale om 

formelt eller uformelt samarbejde? 

5. Er der opgaver der kræver second partner review? 

6. Hvem udfører den interne kvalitetskontrol (vurdering af firmaet kvalitetsstyringssystem)? 

a. Udføres der en årlig kontrol? Hvis ja, hvad var resultatet? 

b. Udføres kontrol af opgave højst hver 3. år? Hvis ja, hvad var resultatet? 

c. Er gennemgangen dokumenteret? 

7. Synes du at det er godt der bliver sat fokus på kvalitetsstyringssystemet? 

a. Får du noget ”benefit” ud af det eller er det bare formalia frem for indehold? 
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BILAG 2 AFGØRELSER FRA REVISORNÆVNET I 2009 

Sagsnr. Anklage mod Virksomhedstype Anklage Detaljer Kendelse 

19/2009-R 

Afgørelse d. 

27/1-2010 

1) Revisorvirksomheden 

RevisionsCentrum 

2) Registreret revisor Jørgen Edgar 

Hansen (personligt) 

Personligt drevet 

enkeltmandsvirksomhed 

med en registreret 

revisor 

• Har 

revisionsvirksomhe

den implementeret 

et hensigtsmæssigt 

kvalitetsstyringssyst

em? 

• Har den indklagede 

personligt afgivet 

erklæringer i strid 

med 

erklæringsbekt.? 

Manglende dokumentation 

af planlægning, udførsel af 

arbejde og manglende 

afsluttede notater. 

Erklæringer mangler 

adressat og identifikation 

af regnskabsperiode. 

Revisionsvirksomheden 

RevisionsCentrum: 

bøde kr. 100.000 

Registreret revisor 

Jørgen Edgar Hansen 

(personligt): frikendt, 

men har ikke overholdt 

god revisorskik 

79/2008-R 

Afgørelse d. 

21/12-09 

1. Registreret revisor Jens Hansen 

Jaszczak (personligt) 

Personlig drevet 

enkeltmandsvirksomhed 

med en registreret 

revisor 

• Handlet i strid med 

god revisorskik 

• Overtrådt 

erklæringsbekt. 

Ikke fuld anvendelse af 

kvalitetsstyringssystem, 

mangelfuld planlægning, 

manglende dokumentation 

af udført arbejde, samt 

revisors involvering i 

sagerne er utilstrækkelig. 

Datering af 

revisionspåtegning er sket 

før ledelsespåtegning. 

Registreret revisor Jens 

Hansen Jaszczak 

(personligt): bøde kr. 

40.000 (er allerede 

ikendt en bøde på kr. 

100.000 i 2008 pga. 

manglende 

kvalitetsstyringssystem) 

59/2008-R 

Afgørelse d. 

21/12-09 

1. Revisionsvirksomheden 

registreret revisor Lars Aamand 

2. Registreret revisor Lars Ulrich 

Personlig drevet 

enkeltmandsvirksomhed 

med en registreret 

• Manglende 

anvendelse af 

kvalitetsstyringssyst

Ej udarbejdet 

tiltrædelsesprotokollat, 

manglende 

Revisionsvirksomheden: 

bøde kr. 100.000 

Registreret revisor Lars 
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Aamand (personligt) revisor emet 

• Mangelfuldt 

arbejder i 

forbindelse med 

erklæringer  

planlægningsnotat, 

delkonklusioner, 

afsluttende notat, 

manglende indhentelse af 

ledelseserklæring og 

manglende dok. for 

overholdelse af 

uafhængighed 

Ulrich Aamand 

(personligt): handlet i 

strid med god 

revisorskik, dog ingen 

tillægsstraf (er tidligere 

tilkendt både på kr. 

200.000 i 2009 pga. 

overtrædelse af god 

revisionsskik og brud 

med erklæringsbekt.(sag 

nr. 59/2007-R) 

45/2009-R 

Afgørelse d. 

21/12-09 

1. Registreret revisor Mette 

Storgaard Høffnet (personligt) 

Fremgår ikke af 

kendelsen 

• Handlet i strid med 

god revisorskik 

• Overtrådt 

erklæringsbekt. 

Ulovlig anpartslån, som 

ikke er nævnt under 

supplerende oplysninger i 

påtegningen. 

Tilkendt bøde på kr. 

15.000 

30/2009-R 

Afgørelse d. 

21/12-09 

1. Revisionsvirksomheden 

registreret revisor Ole Wanting 

2. Registreret revisor Ole Wanting 

Personlig drevet 

enkeltmandsvirksomhed 

med en registreret 

revisor 

• Har 

revisionsvirksomhe

den implementeret 

et hensigtsmæssigt 

kvalitetsstyringssyst

em? 

• Mangelfuldt 

arbejder i 

forbindelse med 

erklæringer 

Manglende intern kontrol 

af kvalitetssystemet i 2006, 

07 og 08. 

Mangelfuld planlægning, 

utilstrækkeligt udført 

arbejde, manglende 

konklusioner og 

afslutnings notat, 

manglende indhentelse af 

ledelseserklæring, 

manglende dokumentation 

for kundeaccept og 

Revisionsvirksomheden: 

bøde kr. 100.000 

Registreret revisor Ole 

Wanting: handlet i strid 

med god revisorskik, 

dog ingen tillægsstraf 
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vurdering af habilitet. 

43/2008-S 

og 24/2009-

S 

Afgørelse d.. 

17/11-09 

1. Statsautoriseret revisionsfirmaet 

Bent Andrup 

2. Statsautoriseret revisor Bent 

Andrup 

Personlig drevet 

enkeltmandsvirksomhed 

med en statsautoriseret 

revisor 

• Har 

revisionsvirksomhe

den implementeret 

et hensigtsmæssigt 

kvalitetsstyringssyst

em? 

• Mangelfuldt 

arbejder i 

forbindelse med 

erklæringer 

• Overtrådt 

erklæringsbekt 

• Overtrådt 

Revisorlovens 

regler om 

uafhængighed 

Udarbejdelse af 

planlægning efter datering 

af påtegning. 

Mangelfuld dokumentation 

af udført arbejde, 

manglende indhentelse af 

ledelseserklæring 

Både være revisor og være 

i bestyrelsen og 

direktionen i samme 

virksomhed. 

Revisionsvirksomheden: 

bøde kr. 100.000 

Registreret revisor Bent 

Andrup: tilkendt bøde 

på kr. 100.00s 

16/2009-R 

Afgørelse d. 

17/11-09 

1. Revisionsvirksomheden 

registreret revisor Bengt Møller 

2. Registreret revisor Bent Møller 

Personlig drevet 

enkeltmandsvirksomhed 

med en registreret 

• Har 

revisionsvirksomhe

den implementeret 

Det udførte arbejde er 

mangelfuldt og delvist 

udokumenteret. 

Revisionsvirksomheden: 

revisor har efterfølgende 

slettet virksomheden fra 
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revisor et hensigtsmæssigt 

kvalitetsstyringssyst

em? 

• Mangelfuldt 

arbejder i 

forbindelse med 

erklæringer 

Ikke afgivet årligt 

habilitetsvurdering. 

Ikke afgivet 

tiltrædelsesprotokollater. 

Afgivne erklæringer om 

assistance med 

regnskabsopstilling ikke 

lever op til kravene i 

erkl.bekt. 

Den interne kontrol 

udføres ikke i 

overensstemmelse med 

kvalitetsstyringssystemets 

foreskrevne procedurer. 

ReviReg og klagen 

afvises. (er i 2008 også 

ikendt bøde på kr. 

100.00 pga. manglende 

implementering af 

kvalitetsstyringssystem) 

Registreret revisor 

Bengt Møller: bøde kr. 

50.000 

 

58/2008-R 

Afgørelse d. 

26/10-09 

1. Revisorvirksomheden Jan 

Schreiner 

Fremgår ikke af 

kendelsen 

• Undladelse af 

etablering og 

implementering af 

hensigtsmæssigt 

kvalitetsstyringssyst

em 

Implementering af system 

er sket for sent. 

 

Tilkendt bøde på kr. 

100.000 

40/2009-R 

Afgørelse d. 

20/10-09 

1. Registreret revisor Ove Nielsen 

2. Registret revisor Jette Nielsen 

Begge revisorer er 

tilknyttet Onrevision 

Registreret 

Revisionsanpartsselskab 

• Overtrådt 

erklæringsbekt 

Erklæringer overholder 

ikke kravene i 

erklæringsbekendtgørelse 

(formkravene er ikke 

korrekte) 

Tilkend hver en bøde på 

kr. 10.000 

38/2008-R 

Afgørelse d. 

1. Registreret revisor Poul 

Henriksen 

Fremgår ikke af 

kendelsen. 

• Har 

revisionsvirksomhe

Mangelfuld planlægning, 

utilstrækkeligt udført 

Tilkendt bøde på kr. 

50.000 
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20/10-09 den implementeret 

et hensigtsmæssigt 

kvalitetsstyringssyst

em? 

• Mangelfuldt 

arbejder i 

forbindelse med 

erklæringer 

• Overtrådt 

erklæringsbekt 

arbejde, manglende 

konklusioner og 

afslutnings notat, 

manglende indhentelse af 

ledelseserklæring, 

manglende vurdering af 

habilitet. 

Erklæringer overholder 

ikke kravene i 

erklæringsbekendtgørelse 

(formkravene er ikke 

korrekte) 

45/2008-R 

Afgørelse d. 

15/9-09 

1. Revisionsvirksomheden 

Revisoren.nu v/Charlotte V. 

Bjerre 

2. Registreret revisor Charlotte 

Vedel Kure Bjerre 

Personlig drevet 

enkeltmandsvirksomhed 

med en registreret 

revisor 

• Har 

revisionsvirksomhe

den implementeret 

et hensigtsmæssigt 

kvalitetsstyringssyst

em? 

• Mangelfuldt 

arbejder i 

forbindelse med 

erklæringer 

Manglende intern kontrol 

af kvalitetssystemet. 

Manglende dokumentation 

for kundeaccept, 

mangelfuld planlægning, 

utilstrækkeligt udført 

arbejde, manglende 

konklusioner og 

afslutnings notat. 

Ikke afgivet 

tiltrædelsesprotokollater. 

Overtrådt 

uafhængighedsregler, da 

der er afgivet erklæringer 

for revisorens bror og 

Revisionsvirksomheden 

Revisoren.nu: tildelt 

advarsel 

Registreret revisor 

Charlotte Vedel Kure 

Bjerre (personligt): 

tilkendt bøde på kr. 

50.000 
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derfor overtrådt god 

revisorskik. 

46/2007-R 

Afgørelse d. 

13/7-09 

1. Revisionsvirksomheden 

Revisionscentret for Læger og 

Tandlæger 

Personlig drevet 

enkeltmandsvirksomhed 

med en registreret 

revisor 

• Har 

revisionsvirksomhe

den implementeret 

et hensigtsmæssigt 

kvalitetsstyringssyst

em? 

• Mangelfuldt 

arbejder i 

forbindelse med 

erklæringer 

Manglende beskrivelse af 

virksomhedens generelle 

kvalitetsstyringssystem 

(har kun to checklister). 

Manglende retningslinjer 

for accept og fastholdelse 

af kunder, planlægning, 

udførelse og 

dokumentation samt 

afhængighed. 

Manglende dokumentation 

for kundeaccept, 

planlægning, udført 

arbejde og uafhængighed. 

Revisionsvirksomheden: 

Ved kendelse fra 

Erhversankenævnet har 

slettet virksomheden fra 

ReviReg og klagen 

afvises af 

Revisortilsynet (dog er 

virksomheden fortsat 

cvr-registreret). 

62/2008-R 

Afgørelse d. 

9/7-09 

1. Revisionsvirksomheden 

Ravnkilde Revision v/Jens 

Kjeldgaard 

2. Registreret revisor Jens 

Kjeldgaard 

Personlig drevet 

enkeltmandsvirksomhed 

med en registreret 

revisor 

• Har 

revisionsvirksomhe

den implementeret 

et hensigtsmæssigt 

kvalitetsstyringssyst

em? 

• Mangelfuldt 

arbejder i 

forbindelse med 

erklæringer 

• Overtrådt 

Kvalitetsstyringssystem er 

først implementeret efter 

kontroltidspunktet. 

Mangelfuld planlægning, 

udført arbejde og 

konklusioner. 

Fravalg af revision er 

første trådt i kraft fra 2006, 

men revisor har udarbejdet 

en årsrapport for 2005 

uden revision. 

Revisionsvirksomheden: 

bøde kr. 100.000 (som 

følge af utilstrækkelig 

kvalitetsstyringssystem) 

Registreret revisor Jens 

Kjeldgaard: i kendt bøde 

på kr. 20.000 pga. 

forkert formulering i 

erklæringer (men 

frifundet i de andre 

anklager, da dette ikke 



Kvalitetsstyring i revisionsvirksomheder 

Side 89 af 111 

erklæringsbekt Manglende forbehold i 

påtegningen pga. årets skat 

ikke er resultatført i 

årsrapporten. 

Manglende noter i 

årsrapporter. 

Formkrav i erklæringer 

lever ikke op til erkl.bekt. 

anses, som væsentlig 

fejlinformation i 

årsrapporten). 

49/2007-R 

Afgørelse d. 

6/5-09 

1. Revisionsvirksomheden R2 

2. Registreret revisor Preben 

Kondrup 

Personlig drevet 

enkeltmandsvirksomhed 

med en registreret 

revisor 

• Undladelse af 

etablering og 

implementering af 

hensigtsmæssigt 

kvalitetsstyringssyst

em  

• Mangelfuldt 

arbejder i 

forbindelse med 

erklæringer 

• Overtrådt 

erklæringsbekt 

Intet 

kvalitetssikringssystem 

etableret. 

Manglende dokumentation 

for kundeaccept, 

planlægning, udført 

arbejde og uafhængighed. 

Erklæringer overholder 

ikke kravene i 

erklæringsbekendtgørelse 

(formkravene er ikke 

korrekte). 

God revisorskik er ikke 

overholdt. 

Revisorvirksomheden: 

Ophørt i 2008 og 

dermed slettet i ReviReg 

og CVR-nr. og klagen 

afvises af 

Revisortilsynet. 

Registreret revisor 

Preben Kondrup: bøde 

kr. 50.000 

 

53/2008-R 

Afgørelse d. 

28/4-09 

1. Revisionsvirksomheden LKN 

Revision & Bogføring 

2. Registreret revisor Lars Kristian 

Nielsen 

Personlig drevet 

enkeltmandsvirksomhed 

med en registreret 

revisor 

• Har 

revisionsvirksomhe

den implementeret 

et hensigtsmæssigt 

kvalitetsstyringssyst

Manglende intern kontrol 

af kvalitetssystemet. 

Manglende dokumentation 

for kundeaccept, 

mangelfuld planlægning, 

Revisionsvirksomheden: 

bøde kr. 100.000 

Registreret revisor Lars 

Kristian Nielsen: 

tilkendt bøde kr. 40.000 
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em? 

• Mangelfuldt 

arbejder i 

forbindelse med 

erklæringer 

• Overtrådt 

erklæringsbekt 

utilstrækkeligt udført 

arbejde, manglende 

konklusioner, afslutnings 

notat, vurdering af 

uafhængighed og ikke 

indhentet 

ledelseserklæring. 

Ikke afgivet protokollater, 

herunder 

tiltrædelsesprotokollat. 

Erklæringer overholder 

ikke kravene i 

erklæringsbekendtgørelse 

(formkravene er ikke 

korrekte) 

(pga. at revisor har 

forsømt at føre den 

lovpligtige 

revisionsprotokollat). 

52/2008-R 

Afgørelse d. 

23/2-09 

1. Revisionsvirksomheden H.L. 

Revision Ikast I/S 

2. Registreret revisor Hugo Kold 

Nielsen 

3. Registreret revisor Henning 

Kamp Lund 

Personligdrevet 

virksomhed med to 

registreret revisor 

• Har 

revisionsvirksomhe

den implementeret 

et hensigtsmæssigt 

kvalitetsstyringssyst

em? 

• Mangelfuldt 

arbejder i 

forbindelse med 

erklæringer 

Manglende dokumentation 

af planlægning, manglende 

konklusioner, afslutnings 

notat, vurdering af 

uafhængighed og ikke 

indhentet 

ledelseserklæring. 

Ikke afgivet protokollater. 

Revisionsvirksomheden: 

tilkendt bøde kr. 

100.000 

Revisorerne: Tilkendt 

hver en bøde på kr. 

40.000 (pga. at 

revisorerne har forsømt 

at føre den lovpligtige 

revisionsprotokollat). 

31/2008-R 

Afgørelse d. 

1. Revisorvirksomheden FL. 

Lundberg Hansen Registrerede 

Personlig drevet 

enkeltmandsvirksomhed 

• Har 

revisionsvirksomhe

Har anskaffet 

kvalitetsstyringssystem, 

Revisionsvirksomheden: 

tilkendt bøde kr. 
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23/2-09 revisorer 

2. Registreret revisor Flemming 

Lundberg Hansen 

med en registreret 

revisor 

den implementeret 

et hensigtsmæssigt 

kvalitetsstyringssyst

em? 

• Mangelfuldt 

arbejder i 

forbindelse med 

erklæringer 

men anvender det ikke. 

Manglende planlægning og 

udført arbejde 

(uafhængighed, 

delkonklusioner, og 

afsluttende notat) er ikke 

dokumenteret 

tilstrækkeligt. 

100.000 

Registreret revisor 

Flemming Lund 

Hansen: ingen 

yderligere tillægsstraf 

52/2007-S 

Afgørelse d. 

23/2-2009 

1. Statsautoriseret revisor R Fremgår ikke af 

kendelsen 

• Handlet i strid med 

god revisorskik 

• Overtrådt 

erklæringsbekt 

Påtegning i én 

årsrapport:”tilnærmelsesvis 

retvisende…”. Lever ikke 

op til erkæringsbekt. 

Skulle være i forbehold-

afsnittet. 

Revisor R har deponeret 

sin beskikkelse pga. 

sygdom – firkendt, 

selvom ordlyd var 

usædvanelig 

49/2008-R 

Afgørelse d. 

23/2-09 

1. Revisionsvirksomheden ND 

Revision 

2. Registreret revisor Carsten 

Feidenhansl 

3. Registreret revisor Niels Jessen 

Fremgår ikke af 

kendelsen 

• Har 

revisionsvirksomhe

den implementeret 

et hensigtsmæssigt 

kvalitetsstyringssyst

em? 

• Handlet i strid med 

god revisorskik 

Ingen dokumentation for at 

kvalitetsstyringssystemet 

anvendes i det daglige 

arbejde. 

Foreligger kun checklister. 

Der er ingen sammenhæng 

mellem arbejdspapirer og 

afgivne erklæringer. 

Revisionsvirksomheden: 

tilkendt bøde kr. 

100.000 

Registreret revisor 

Carsten Feidenhansl og 

Niels Jessen: ingen 

yderligere tillægsstraf, 

men har overtrådt god 

revisorskik 

34/2007-S 

Afgørelse d. 

16/1-2009 

1. Revisionsfirmaet Ivan Pedersen Personlig drevet 

enkeltmandsvirksomhed 

med en statsautoriseret 

revisor 

• Har 

revisionsvirksomhe

den implementeret 

et hensigtsmæssigt 

Der var ikke 

implementeret et 

kvalitetsstyringssystem på 

kontroltidspunktet. 

Revisionsvirksomheden: 

tilkendt bøde kr. 

100.000 
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kvalitetsstyringssyst

em? 

 

Mangler dokumentation 

vedr. accept, planlægning, 

konklusioner og 

revisionsprotokollat. 



BILAG 3 - KLIENT, HABILITETSVURDERING OG AFTALEGRUNDLAG 
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BILAG 4 - RISIKOVURDERING – REVISION 
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BILAG 5 - RISIKOVURDERING – REVIEW 
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BILAG 6 - CHECK-LISTE FOR REVISIONSOPGAVER 
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BILAG 7 - CHECK-LISTE FOR REVIEW OG REGNSKABSASSISTANCE 

OPGAVER
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