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English summary                            
The confidence to the audit profession has fallen in line with the many business scandals there have 

been in recent decades. What is the audit profession going to do as a result of this criticism of the 

whole self-regulating idea? Are they going to improve themselves and make the confidence come 

back, or are they waiting, like they have usually done, for the legal authorities to come and solve the 

problem by further regulations?  

Based on the problems above, we will in this thesis examine how the audit profession is regulated, 

and what consequences the transition from self-regulation to legal regulation has had on the quality 

control of the auditor's work. 

The audit profession has been characterized by being self-regulated. However, it has changed sig-

nificantly within the last two decades, and the profession has moved towards more legal regulation. 

We have therefore, based on Jørgen Dalberg-Larsen’s regulation forms, defined how the auditor's 

work can be regulated either by the auditors themselves, legal authorities or market forces. The self-

regulated entities like FSR, FEE and IFAC represent the audit profession and they are responsible 

for keeping the profession professionally updated. The history of external quality control in Den-

mark began in 1994 when the association FSR started to systematically control their members. In 

2003 the Danish Parliament decided to establish a public oversight board, which until now has con-

trolled all the audit companies. This development from self-regulation to legal regulation had an 

effect on the already declining confidence in the public to the auditor’s work, not only to the quality 

control, but also to the profession in general.  

The increased legal regulation of the audit profession is due to fundamental lack of confidence from 

the public to the auditor’s work and to the profession’s self-regulated power. This lack of confi-

dence has been tackled with massive legal regulation, but who in the public has lost the confidence 

to the auditors work? It’s not the professionals, who work with annual reports, but instead the rest 

of the public. The problem with the rest of the public is that they don’t have adequate understanding 

of the auditor’s work. Therefore there is an understanding gap, between the auditor and the public. 

This gap causes the lack of confidence, so the gap must be reduced before the confidence to the 

audit profession can be restored, which we think should be done through better communication. 

The legal regulation affects the audit profession with massive regulation on especially the quality 

area, which means that the auditing moves towards a compliance culture, where the focus is on 



 
 

compliance to the rules and not so much on making a product the stakeholders and the public can 

use. The Danish oversight board is a result of the legal regulation and it has led to massive focus on 

the quality systems in the audit firms. Many smaller accounting firms have been forced to close or 

merge with larger firms to meet the stricter rules. This will be a problem for the whole society be-

cause the audit profession has a big influence on the financial system.  

The public oversight board was expected to prevent more business scandals in which the auditor 

can be blamed. Furthermore, the confidence among the public to the audit profession was expected 

to improve, when they realize that the audit profession is not to be blamed.  

We have used the annual statements from the Danish public oversight board and compared them 

with the statements from FSR to analyze whether there has been a development or not regarding the 

quality control of the audit profession. Our analysis shows that the State Authorized Public Accoun-

tants (93 %) in generally have better acceptance rates when getting controlled than the Registered 

Public Accountants (78 %). Furthermore it shows that the State Authorized Public Accountants 

have the same acceptance rates (93 %) when they were controlled by FSR and later the Public 

Oversight Board.  

Our analysis also shows that the Public Oversight Board has the authority to fine the audit firms if 

they fail to meet the demands to the quality systems. FSR didn’t have the possibility to fine its 

members, which meant that there were several accounting firms that drove their practice without 

having to comply with the requirements for good auditor practice. With the new Audit Act, all audit 

firms now has to follow these rules, and not only the ones that were members of FSR and FRR. 

This has led to many accountants choosing to deregister themselves at E&S as a direct consequence 

of the new Audit Act. The new Audit Act has also led to a stricter fine policy in case the audit firms 

fail to meet the demands to the quality systems. 

We believe that by regulating the quality control for auditors by law, the public has the security for 

a better audit product. This means that the confidence among the public to the audit profession will 

stabilize and maybe even rise over time.  
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Kapitel 1 Indledende afsnit 

1.1 Indledning 
Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, men hvordan forholder tillidsrepræsentanten sig, når 

offentligheden har mistet tilliden hertil? For at tilliden til revisorbranchen kan genoprettes, skal der 

søges løsninger. Det burde branchen være dygtig til, idet den gennem flere generationer har formået 

at regulere og kontrollere sig selv, med det resultat til følge at opretholde tilliden fra offentligheden. 

De seneste to årtier har tillidssituationen dog ændret sig, og offentligheden lader til at have mistet 

tilliden til revisor. Løsningen virker enkel, nemlig en stramning af lovgivningen for revisors virke. 

En af stramningerne i forsøget på at genoprette tilliden til revisorbranchen, skete ved indførelsen af 

lovpligtig kvalitetskontrol for alle praktiserende revisorer.  

Revisorbranchen har siden vedtagelsen af Revisorloven 2003, senere Revisorloven 2008, været un-

derlagt lovpligtig kvalitetskontrol.  Loven var en følge af den internationale udvikling i blandt andet 

USA, herunder specifikt en konsekvens af henstillingen om kvalitetssikring fra EU Kommissionen. 

Indførelse af kvalitetskontrol i revisionsvirksomhederne var dog ikke nyt for branchen, idet største-

delen af de praktiserende revisorer har været underlagt foreningsbaserede kvalitetskontroller gen-

nem deres respektive foreninger, for de statsautoriserede revisorers vedkommende siden 1994. Et 

væsentligt element ved indførelsen af den lovpligtige kvalitetskontrol var, at kvalitetskontrollen fra 

2003 blev underlagt en offentlig myndighed, og dermed var det ikke længere revisorbranchen selv, 

som skulle forestå kontrollen.  

Udviklingen skulle ses som en direkte konsekvens af de mange internationale erhvervsskandaler, 

hvor revisor var kommet i negativt fokus. Disse skandaler var en direkte årsag til mistilliden i sam-

fundet til revisorbranchen og man håbede, og håber stadig, at den øgede lovregulering vil være 

medvirkende til at genskabe tilliden.  

Nu skriver kalenderen år 2010, med efterveerne fra en finanskrise, hvor flere spektakulære er-

hvervsskandaler har medført yderligere negativt fokus på revisors arbejde - er løsningen igen øgede 

restriktive lovkrav vedrørende kvalitetskontrollen, eller hvordan vil revisorbranchen løse problema-

tikken? 

Det foreløbige svar på dét spørgsmål lader til at være, at løsningen for revisorbranchen er at sidde 

paralyseret tilbage og afvente de forventede lovreguleringer. Den selvregulerende tankegang i bran-

chen er svækket som en konsekvens af de tiltagende lovreguleringer.  
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EU kommissionen udgav den 13. oktober 2010 en grønbog om revisionspolitik som følge af den 

aktuelle finansielle krise. Grønbogen søger svar på, hvordan revisionsfunktionen kan styrkes i frem-

tiden. Alt er til debat - revisors rolle, ansvar, kommunikation, revisionsstandarder (RS), uafhængig-

hed og ikke mindst tilsyn med revisionsvirksomhederne. Grønbogen skal tolkes som et forvarsel til 

revisorbranchen om fremtiden, for der er ingen tvivl om, at revisors arbejde vil blive yderligere re-

guleret gennem lov i den nærmeste fremtid.    

Ovenstående problemstilling finder vi interessant at undersøge nærmere, herunder også hvilke me-

kanismer i samfundet der medfører øget lovregulering. Tillige vil vi undersøge, om de restriktive 

lovkrav skyldes manglende tillid, eller om det blot er den logiske konsekvens af et erhvervsliv med 

en stadigt større internationaliseringsgrad og derved større revisionsmæssig kompleksitet.  

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

 

 

 

Ovenstående hovedspørgsmål søges besvaret gennem de følgende underspørgsmål, der har til for-

mål at understøtte problemformuleringens hovedspørgsmål:  

1. Hvordan er behovet for revision og kvalitetskontrol opstået? 

2. Hvordan reguleres kvalitetskontrollen af revisors arbejde? 

3. Hvilke forhold i samfundet medfører mere lovregulering i revisorbranchen? 

4. Hvordan påvirker den øgede lovregulering revisors arbejde? 

5. Hvilke konsekvenser har indførelsen af lovpligtig kvalitetskontrol haft på revisorbranchen? 

6. Hvilke konsekvenser har de øgede sanktionsmuligheder for Revisortilsynet og Revisornæv-

net haft på revisorbranchen? 

 

 

  

Hvordan er revisorbranchen reguleret, og hvilke konsekvenser har overgangen fra 

selvregulering til lovregulering haft for kvalitetskontrollen af revisors arbejde? 
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1.3 Afgrænsning og begrebsafgrænsning  
Vi afgrænser os til hovedsageligt at belyse de reguleringer, der omhandler Revisorlovens anvendel-

sesområde, kvalitetsstyring og kvalitetskontrol, og offentlige tilsyn, herunder Revisortilsynet og 

Revisornævnet. Andre reguleringer af Revisorloven vil blive inddraget, hvor det findes relevant.  

Da dette er en afhandling på cand.merc.aud. uddannelsen, forventes det, at gængse udtryk og termer 

kendes.   

Det er vores opfattelse, at de opstillede afgrænsninger og forudsætninger ikke vil have konsekven-

ser for de i opgaven fremkomne konklusioner. 

1.4 Systematik og metodevalg  
Denne afhandling er et deduktivt og teoretisk studie. Det er deduktivt, idet allerede eksisterende 

teori og modeller anvendes på kvalitetskontrollens udvikling fra selvregulerende til lovregulerende. 

Af samme årsag er den teoretisk, da eksisterende teori danner baggrund for afhandlingens analyse 

og perspektivering.  

1.4.1 Teoretisk grundlag 
Afhandlingen vil tage udgangspunkt i en teoretisk gennemgang af udvalgte områder samt en teore-

tisk analyse. Teori er den håndgribelige viden, mens modeller og observationer dannes med ud-

gangspunkt i en forståelse af virkeligheden på baggrund af analyser og data. Afhandlingen er på 

baggrund af dette bygget op omkring sammenhængen mellem teori, observation og virkelighed.  

Det teoretiske grundlag består af flere forskellige teorier, som vil blive gennemgået i kapitel 2. Teo-

rierne er; principal-agent teorien, som forklarer, hvorfor der er behov for revision og kvalitetskon-

trol, reguleringsteorien, som redegør for den selvregulerende, markedsregulerende og lovreguleren-

de kraft i samfundet, uafhængighedsteorien, som belyser, hvornår revisor er uafhængig, og afslut-

ningsvis forventningsteorien, der forklarer, hvorfor der opstår en forventningskløft mellem revisor 

og offentligheden. 

Analysen kan deles op i to. Den første del sammenholder faktiske problemstillinger i revisorbran-

chen med teorierne for derigennem at søge løsninger på problematikkerne. Den anden del består af 

en analytisk gennemgang af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers (FSR), Revisortilsynets og 

Revisornævnets redegørelser for at vurdere, hvilken konsekvenser indførelsen af lovpligtig kvali-

tetskontrol har haft på revisors arbejde.    
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1.4.2 Dataindsamling  
Afhandlingens dataindsamling har bestået af information fra sekundære datakilder. Vi  

har hovedsageligt fundet det relevant at anvende sekundære datakilder, frem for egenproducerede 

primære kilder, da der foreligger tilstrækkelige store og relevante sekundære datakilder. Generelt vil 

der i afhandlingen blive gjort brug af relevante love, bekendtgørelser, RS m.m., og i forbindelse 

med informationssøgningen er der opnået kendskab til litteratur, der alene bruges som baggrundsvi-

den, specielt artikler. Vi anvender forskellige typer af sekundærdata. De sekundærdata, der benyt-

tes, omfatter faglitteratur, artikler, tidsskrifter, love og redegørelser etc. Redegørelser og love med 

tilhørende kommentarer er hentet fra tilgængelige databaser eller offentlige hjemmesider. De se-

kundære datakilder anvendes gennem hele afhandlingen. Vi har ved anvendelsen af kilder foretaget 

en kritisk og subjektiv vurdering af deres aktualitet og relevans for afhandlingen.  

1.4.3 Kildekritik 
De kilder, der er valgt til at underbygge denne afhandling, vurderer vi til at være objektive. De kil-

der, som kunne opfattes som subjektive, har vi forholdt os kritisk overfor ved at finde andre kilder, 

såsom andre publikationer, artikler og bøger, der kunne understøtte den pågældende kilde. Vi fore-

tager løbende kritik af kilderne. 

1.4.4 Afhandlingens struktur  
Afhandlingen er bygget op som vist grafisk nedenfor. I begyndelsen af hvert nyt afsnit vil der være 

en farvet grafisk illustration, som referer til, hvilket kapitel vi befinder os i og hvilke områder, der 

vil blive behandlet i afsnittet. Inden hvert hovedafsnit vil der endvidere være en kort redegørelse 

for, hvad afsnittet omhandler, og sidst i afsnittet vil der være en kort afrunding, hvor vi vil allokere 

de relevante begreber og redegøre for hvordan vi vil benytte dem i analyseafsnittet.  
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Figur 1, Afhandlingens struktur, egen tilvirkning  
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Kapitel 2 Teoretisk ramme 

2.1 Revisionsteori 
 

 

 

 

 

 

 

Vi vil i dette afsnit besvare underspørgsmål nr. 1 fra problemformuleringen. Afsnittet vil først gen-

nemgå de teoretiske begrundelser for indførslen af revision og kvalitetskontrol samt på, hvad formå-

let med revision er. Derefter vil vi på baggrund af de anerkendte uafhængighedsteorier fremsat af 

Mautz & Sharaf og David Flint redegøre for, hvornår en revisor er uafhængig, og efterfølgende be-

nytte Brenda Porters forventningsteori til at redegøre for den forventningskløft, der er mellem revi-

sor og offentligheden. Slutteligt i afsnittet vil vi definere kvalitetsbegrebet samt foretage en afrun-

ding, hvori vi vil redegøre for hvordan vi vil bruge de forskellige teorier i vores analyse i kapitel 3. 

2.1.1 Principal-agent teorien    
Den mest simple måde at fremstille principal-agent teorien på, er i følgende scenarie; aktionærerne 

(generalforsamlingen) vil gerne have et afkast af deres investering. Idet de ikke selv nødvendigvis 

har de fornødne egenskaber og kompetencer, vælger de at ansætte en bestyrelse. Bestyrelsen har 

ansvaret for den overordnede strategiske ledelse af virksomheden og de er ansvarlige for at ansætte 

og overvåge direktionen. Direktionen har ansvaret for at generere et fremtidigt cash-flow til virk-

somheden, der kan anvendes til aflønning af aktionærerne, bestyrelsen og direktionen1. 

Aktionærerne vælger en revisor, som ansættes til at udføre kontrol af direktionens finansielle rap-

portering, samt til at revidere den af direktionen og bestyrelsen aflagte årsrapport. Herefter rappor-

terer revisor til aktionærerne i form af en revisionspåtegning i årsrapporten. Dette skal sikre, at akti-

onærerne og bestyrelsen får en bedre kontrol med virksomheden samt en større indsats og en bedre 

rapportering fra direktionen.   

                                                             
1 Loft (1994) side 212 

 

2.1.2 Hvad er revision? 

2.1.3 Uafhængighed 

2.1.5 Hvad er kvalitet? 

Afsnit 2.1 

Revisionsteori 

2.1.1 Principal-agent teorien 

2.1.4 Forventningsteori 

2.1.6 Afrunding 
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Revisor skal også i denne sammenhæng være uafhængig fra aktionærerne, bestyrelsen og direktio-

nen, eftersom revisor som tredje part skal informere om konstaterede brud på de indgåede kontrak-

ter mellem direktionen, bestyrelsen og aktionærerne. Rapporterer revisor ikke om brud på kontrak-

ten, falder revisors troværdighed og revisors mulighed for fremover at afsætte sine ydelser. Uaf-

hængighedsbegrebet kan udtrykkes som revisors evne til at modstå ledelsens pres og indblanding i 

sit arbejde og i sine vurderinger. Det fremhæves endvidere i teorien, at kvalitet og uafhængighed 

hænger sammen, hvilket medfører, at revisor har et væsentligt incitament til at opretholde sin uaf-

hængighed, idet aktionærerne altid vil foretrække en så høj kvalitet som muligt2.  

Ovenstående kan illustreres på følgende måde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, Den agentteoretiske model, Loft (1994) side 216 

I resten af afhandlingen vil direktionen og bestyrelsen blive betragtet som én enhed. I de kommende 

afsnit vil de endvidere blive defineret som agenten, ligesom aktionærerne vil blive defineret som 

principalen.  

Forudsætninger for modellen 

For at principal-agent modellen fungerer, må der i forbindelse med udarbejdelsen, opstilles visse 

forudsætninger, som skal overholdes. 

Det forudsættes, at agenten ligger inde med betydeligt flere oplysninger om virksomheden end prin-

cipalen, eftersom agenten har adgang til virksomhedens finansielle data. Det betyder, at der vil være 

asymmetriske informationsforhold. Denne asymmetri giver agenten mulighed for en skjult adfærd, 

hvilket betyder, at agenten har mulighed for at disponere efter egne interesser i strid med principa-

lens, uden principalen er i stand til at opdage det. Denne problemstilling har betegnelse ”moralsk 

                                                             
2 Loft (1994) side 228 

Valg

Principal Generalforsamling

Valg                   

Agent Årsrapport

Bestyrelse Revision og rapportering Revisor

Principal Ansættelse

Agent Rapportering

Direktion Revision

Erklæring/påtegning
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hasard” (moral hazard). Hertil forudsættes det, at agenten frit kan disponere over virksomhedens 

aktiver uden principalens forhåndsaccept og viden3.  

Det antages ligeledes, at principalen kun overfladisk kender agenternes faglige kvalifikationer før 

ansættelsen, hvorfor der er en risiko for, at agenten for eksempel kan have tilbageholdt information 

for principalen, som muligvis kunne have haft indflydelse ved kontraktens indgåelse.  

Der skal træffes en beslutning om, hvorvidt agenten forvalter de økonomiske ressourcer på en sådan 

måde, at de er i overensstemmelse med principalens forventninger - dermed skal det tillige forud-

sættes, at der opstår et behov for, at en tredjepart i form af revisor træffer afgørelse om, hvorvidt 

denne overensstemmelse er til stede, hvilket betyder, at der opstår et behov for revision af de finan-

sielle rapporteringer. 

Det skal endvidere forudsættes, at der er et krav om, at principalen skal kommunikere finansielle 

rapporteringer til agenten. 

Slutteligt skal både principalen og agenten være nyttemaksimerende, hvilket vil sige, at de forsøger 

at opnå størst mulig udbytte ved et minimum af indsats4. 

Behov for revision og kontrol heraf 

Behovet for revision opstår, når der er forskellige interesser mellem principalen og agenten for virk-

somheden og dens resultater. Principalen vil have højst muligt afkast af sin investering, hvilket af-

hænger af agentens evne til at skabe cash-flow, mens agenten vil forsøge at opnå mest muligt i form 

af lønninger og personalegoder. Hvis dette er en fast størrelse, dvs. uden påvirkning af den økono-

miske udvikling, så vil agenten have incitament til at maksimere sin nytte i form af mindst mulig 

arbejdsindsats. Dette vil næppe gavne virksomheden, hvorfor det giver principalen incitament til, at 

agenten bliver lønnet ud fra de økonomiske resultater. Er agenten resultatlønnet, vil det give agen-

ten incitament til at frembringe bedre økonomiske resultater for at maksimere sin nytte enten i form 

af regnskabsmanipulation eller besvigelser. Derfor er det vigtigt for principalen, at disse finansielle 

data bliver ”verificeret” af en tredje part, så det sikres, at agenten rapporterer korrekt og arbejder i 

overensstemmelse med principalens interesser. Som tidligere beskrevet, har principalen sjældent 

selv de fornødne færdigheder og faglige kvalifikationer til at foretage kontrol af agentens dispositi-

oner, hvorfor der ansættes en revisor. I praksis består principalen som regel ikke kun af én person, 

men derimod af mange forskellige personer. Frem for at de hver især skulle foretage deres egen 

                                                             
3 Loft (1994) side 212 
4 Loft (1994) side 213 
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revision og kontrol af agentens dispositioner, ansætter de i fællesskab en revisionsvirksomhed til at 

foretage revisionen.  

Revisor er også selv nyttemaksimerende, forstået på den måde, at revisor ønsker højest muligt ho-

norar for et minimum af arbejde. Revisor skal dog efterleve god revisorskik for at bestride titlen 

som offentlighedens tillidsrepræsentant. Hvis der ikke er nogen kontrol af revisors arbejde, ville det 

give revisor et incitament til at lave arbejdet så hurtigt som muligt og med færrest mulige anstren-

gelser. Dermed risikeres det, at væsentlige informationer bliver undladt i rapporteringen til principa-

len.  

Der er derfor ligeledes behov for kontrol af revisors arbejde, og for at disse kontrolmekanismer ikke 

fortsætter i det uendelige, er der behov for, at kontrollen foretages af en tredje part med høj grad af 

tillid. Denne kontrol udføres i praksis af Revisortilsynet. Tidligere var det en foreningsbaseret kon-

trol, som blev udført via revisionsvirksomheders medlemskab i revisorforeningerne, men i 2003 

blev det ændret således, at der skulle foretages en lovpligtig kvalitetskontrol. Hvis revisor ved, at 

der er en risiko for, at omgåelse af loven vil blive opdaget, må det antages, at det afholder revisor 

fra at vælge denne adfærd, da det ellers kan have en negativ påvirkning på den fremtidige indtjening 

og på revisors omdømme.  

Dette medfører, at der reelt er tale om en ny principal-agent model, hvor offentligheden vil være 

principalen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S) og revisor vil være agenterne. E&S er under-

lagt strenge krav gennem lovgivningen, som vil medføre en høj grad af tillid til den udførte kontrol. 

Det vil være medvirkende til at skabe øget tillid til revisor og revisors arbejde, og dermed er der 

skabt et system, som offentligheden kan have tillid til. Illustreret grafisk i figur 3. 

 

 

 

 

Figur 3, Ny principal-agent struktur, egen tilvirkning 

 

  

Redegørelse

Principal Offentligheden

Tillid

Agent Årsrapport
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Kritik af principal-agent teorien5  

Principal-agent teorien arbejder kun med én tidsperiode, den nuværende, hvilket skaber en risiko 

for, at principalen eller agenten vil benytte sig af opportunistisk adfærd. Denne opportunistiske ad-

færd ville blive elimineret, hvis der var flere tidsperioder, der blev taget i betragtning da man der-

med ville blive straffet i den nuværende for foregående perioders forsømmelser. For revisor vil en 

model med flere tidsperioder for eksempel medføre, at hvis revisor ikke lever op til kravet om uaf-

hængighed, vil det kunne udløse en erstatningsforpligtelse i en senere periode.  

Principal-agent modellen er derudover en kunstig iscenesættelse, fordi den antager, at principalerne 

har fuldstændig kendskab til nyttefunktionerne hos de agenter, som principalen ansætter til at lede 

virksomheden og til at revidere de regnskaber, som agenten aflægger. Dette er dog ikke muligt i 

praksis. 

Modellen kan derfor i praksis ikke benyttes som grundlag for, at der træffes konkrete beslutninger, 

men kan udelukkende bruges til at påpege nogle problemfelter og risici ved revision. På trods af 

ovenstående kritik er vi af den mening, at principal-agent teorien vil kunne benyttes til at forklare 

behovet for revision og for kontrollen heraf. 

2.1.2 Hvad er revision? 
Selve udtrykket ”revision” betyder i sin rene form en gennemgang og ændring af noget, således at 

indholdet opdateres eller bliver bedre6. En revision skal overholde relevante lovkrav, og derudover 

skal revisor udføre revisionen i overensstemmelse med god revisorskik, hvilket indebærer, at revi-

sor skal opfylde et etisk regelsæt, som vi vil gennemgå nedenfor. Først vil vi ud fra nogle generelle 

definitioner i revisorbranchen søge en definition på, hvad revision er:   

“Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding asser-

tions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those 

assertions and established criteria and communicating the results to interested users”7. 

Ovenstående definition belyser, at en revision er en systematisk proces, hvor det centrale er syste-

matisk at sammenholde en påstand med et på forhånd fastlagt kriterium, og på baggrund af dette at 

udtale sig om graden af overensstemmelse til interesserede brugere. Denne proces skal altid udføres 

grundigt, nøjagtigt og hurtigt og skal derudover være godt planlagt, således at det fra starten sikres, 

at revisionen uafhængigt og objektivt undersøger og vurderer virksomhedens relevante data. Disse 

                                                             
5 Loft (1994) side 232-233 
6 Politikens Nudansk Ordbog (2005) 
7 Eilifsen, Messier Jr., Glover og Prawitt (2006) side 11 
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data vil være forskellige fra revision til revision, men undersøgelses- og vurderingsprocessen vil 

være identisk fra gang til gang. Når disse data er blevet undersøgt og vurderet, vil de blive sam-

menholdt med omverdenens data. Det er denne systematik i revisionen, der er så vigtig, eftersom 

den er med til at sikre, at revisor undersøger og vurderer de væsentlige og risikofyldte områder i 

virksomheden.  

En anden definition kommer fra Mautz & Sharaf, som definerer revision som: 

“An independent examination of, and expression of opinion on, the financial statements of an en-

terprise by a duly appointed auditor in pursuance of a relevant statutory or professional obliga-

tion”8. 

Her ligges der mere vægt på, at revisionen skal udføres af en uafhængig revisor i henhold til rele-

vant lovgivning. Mautz & Sharaf beskæftiger sig ikke på samme måde med selve processen, som vi 

så ved den første definition. Denne definition minder meget om den definition, som International 

Federation of Accountants (IFAC) arbejder med, dog er IFAC’s definition lidt mere specifik, efter-

som de fremhæver, at det er vigtigt, at revisionen foretages indenfor en kendt revisionsmæssig be-

grebsramme. 

“The objective of an audit of financial statements prepared within a framework of recognized ac-

counting policies, is to enable an auditor to express an opinion on such financial statements. The 

auditor’s opinion helps establish the credibility of the financial statements”9  

Overordnet set er revisors mål med en revision at afgive en konklusion om, årsrapport i al væsent-

lighed er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme10.  

Udførelsen af de handlinger, som en revision kræver, skal udføres i overensstemmelse med gælden-

de RS og ISA11, således at revisor opnår en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed er 

uden væsentlig fejlinformation. I denne undersøgelsesproces, som skal bevise en given påstand, 

indgår handlinger, så revisor kan vurdere beviserne for den givne påstand. 

2.1.2.1 Etisk regelsæt 
Det etiske regelsæt henviser til det, vi i dag kender som god revisorskik. God revisorskik er en retlig 

standard12, der opdateres løbende i takt med udviklingen i samfundet og i branchen. Det er revisor-

                                                             
8 Mautz, R.K. og Sharaf, Hussein A. (1993) kapitel 1  
9 Flint, David (1988) side 4 
10 REVU (2007 a) punkt 2 
11 REVU (2007 a) punkt 9 
12 Erhvervs – og Selskabsstyrelsen (a) 
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branchen selv, der står for den løbende opdatering gennem FSR’s responsumudvalg og Revisor-

nævnet.  

Vendingen ”god revisorskik” betyder, at arbejdet skal udføres sådan, som en god og kompetent 

gennemsnitsrevisor (bonus pater) ville udføre et tilsvarende stykke arbejde, hverken mere eller 

mindre. Før 1985 hed det ”god revisionsskik”. Det valgte man at ændre, eftersom begrebet ”god 

revisorskik” er en samlebetegnelse for alle de øvrige gode skikke, der findes inden for revisorbran-

chen, for eksempel god rådgivningsskik, god revisionsskik, god revisionsetik og god regnskabsskik. 

Begrebet omfatter herudover også al anden adfærd inden for revisorbranchen. 

Revisors primære opgave er at give regnskaberne og de økonomiske opgørelser en øget troværdig-

hed. Dette skal ske gennem overholdelse af lovgivning og gældende faglige standarder, herunder 

krav om etisk adfærd. 

Ifølge FSR’s etiske regelsæt er de grundlæggende principper, som revisor skal tillægge sig selv for 

at være offentlighedens tillidsrepræsentant, følgende13:  

• Integritet: 

Revisor skal være redelig og ærlig i alle professionelle og forretningsmæssige forbindelser.  

• Objektivitet: 

Revisor må ikke være forudindtaget, have interessekonflikter eller være under utilbørlig på-

virkning af andre, således at den professionelle og forretningsmæssige dømmekraft under-

trykkes.  

• Professionel kompetence og fornøden omhu: 

Revisor er forpligtet til løbende at vedligeholde sin faglige viden og færdigheder på det ni-

veau, der er nødvendigt for at sikre, at klienten eller arbejdsgiveren modtager en kvalificeret 

professionel ydelse baseret på en opdateret viden om den seneste udvikling inden for god 

skik, lovgivning og metoder. Revisor skal ved levering af professionelle ydelser optræde 

omhyggeligt og i overensstemmelse med relevante faglige og professionelle standarder.  

• Fortrolighed:  

Revisor skal respektere fortroligheden omkring informationer modtaget som led i professio-

nelle og forretningsmæssige forbindelser og må ikke videregive sådanne informationer til 

tredjemand uden behørig og særlig tilladelse hertil, medmindre der er en juridisk eller pro-

fessionel ret eller pligt hertil.  

                                                             
13 FSR (2007 a) 
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• Professionel adfærd:  

Revisor skal overholde relevant lovgivning og anden regulering og undgå enhver form for 

adfærd, der kan give standen et dårligt omdømme. 

Udover ovenstående fem etiske begreber forudsætter offentlighedens tillid, at revisor er uafhængig, 

men ingen, heller ikke revisor, er uafhængig af alt og alle. Uafhængighed skal derfor afgøres ud fra 

en vurdering om, hvorvidt en velinformeret tredjemand14 i en given situation vil være i tvivl om 

revisors uafhængighed. Denne forudsættes bekendt med de sikkerhedsforanstaltninger (safeguards), 

revisor har etableret for at imødegå trusler mod uafhængigheden. Revisor skal altid overveje, om 

assistance- og rådgivningsydelser udgør en trussel mod uafhængigheden, og skal kunne dokumente-

re sine overvejelser og de etablerede sikkerhedsforanstaltninger. Der kan foreligge trusler, over for 

hvilke der ikke kan opstilles tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. Revisor skal i så fald fratræ-

de opgaven. Efter Revisorlovens bestemmelser foreligger sådanne trusler altid ved særlige familie-, 

forretnings- og investeringsmæssige samt ved økonomiske forbindelser. 

2.1.3 Uafhængighed  
På baggrund af ovenstående, har vi valgt at behandle revisors uafhængighed. Det har vi valgt at 

gøre med udgangspunkt i to revisionsteorier, som vi finder relevante, nemlig Mautz & Sharaf og 

David Flint. De anlægger et bredt perspektiv på hele revisionsprocessen, hvor vi har valgt kun at 

lægge særlig vægt på teoriernes behandling af revisors uafhængighed. 

Når det teoretiske grundlag for revision først er etableret, anvender begge teorier imidlertid en stort 

set identisk opdeling af uafhængighedsbegrebet i faktisk uafhængighed og tilsyneladende uafhæng-

ighed.  

Mens den faktiske uafhængighed baseres på, hvorvidt revisor anser sig selv som værende uafhæng-

ig i forhold til sin klient, omhandler begrebet tilsyneladende uafhængighed, hvorvidt omverdenen 

anser revisor som værende uafhængig eller ej. Såvel den faktiske uafhængighed som den tilsynela-

dende uafhængighed har indflydelse på, om revisor kan betegnes som uafhængig. 

2.1.3.1 Mautz & Sharaf  
Mautz & Sharaf udgav bogen ”The Philosophy of Auditing” om revisionsteori. David Flint (1988) 

kommer senere med hans teori i ” Philosophy and principles of Auditing”, som er kraftigt inspireret 

af Mautz’ & Sharafs teori, dog med en udvikling mod det mere praktiske. 

                                                             
14 Lov nr. 468 af 17/6 2008 (2008) § 24, stk. 2 
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Mautz & Sharaf opstiller otte postulater, der ligger til grund for hele deres teori om revision og de 

er af den mening, at revisor ved kendskab til disse vil være i stand til at løse de revisionsproblemer, 

der kan opstå. Vi har listet postulaterne nedenfor: 

1. Finansielle erklæringer og finansielle data er verificerbare 

2. Der er ikke nødvendigvis interessekonflikt mellem revisor og ledelsen af virksomheden un-

der revision 

3. De finansielle erklæringer og andre informationer forelagt til verifikation er fri for konkur-

renceforvridende aftaler og andre usædvanlige uregelmæssigheder 

4. Eksistensen af et tilfredsstillende system af intern kontrol eliminerer sandsynligheden for 

uregelmæssigheder 

5. Ensartet anvendelse af alment accepterede principper for regnskabsarbejde resulterer i en 

korrekt præsentation af den finansielle stilling samt af resultatet af aktiviteterne 

6. I fraværet af klart bevis for det modsatte, vil det, som var gældende tidligere for virksomhe-

den, under gennemgang også være gældende for virksomheden i fremtiden 

7. Ved gennemgangen af finansielle data med det formål at udtrykke en uafhængig mening 

herom, optræder revisoren udelukkende i sin egenskab af revisor 

8. Den professionelle status som uafhængig revisor påtvinger tilsvarende professionelle for-

pligtelser15. 

Hos Mautz & Sharaf er det punkterne 2, 7 og 8, som er relevante for belysningen af uafhængig-

hedsproblematikken.  

 

I postulat nr. 2 fastslås det, at revisor ikke kan udføre et sagligt og objektivt arbejde, hvis der er in-

teressekonflikt mellem ledelsen og revisor. Teorien forudsætter således, at begge parter har interes-

se i at give et retvisende billede af virksomheden i dennes årsrapport. For at revisor kan tilføre tro-

værdighed til revisionen, er det nødvendigt, at revisor bliver accepteret af offentligheden. Dette kan 

kun ske, hvis revisor optræder uafhængigt og lever op til offentlighedens forventninger, som er es-

sensen i postulat 7 og 8. Det er i den forbindelse vigtigt, at revisor altid optræder uafhængigt af sin 

klient, og at revisor kun agerer som revisor, når revisionen påbegyndes. Revisorbranchen har derfor 

udarbejdet faglige RS for at sikre, at revisor lever op til de forpligtelser, der er overfor samfundet.  

 

Mautz & Sharaf opdeler uafhængigheden i to, nemlig den faktiske og den tilsyneladende uafhæng-

ighed: 
                                                             
15 Mautz og Sharaf (1993) side 49 (frit oversat) 
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Faktisk uafhængighed:  

Kan opdeles i yderligere tre kategorier benævnt planlægningsuafhængighed, undersøgelsesuaf-

hængighed og rapporteringsuafhængighed. Såfremt revisor finder, at disse tre former for uafhæng-

ighed er til stede, bør revisor føle sig faktisk uafhængig.  

 

Tilsyneladende uafhængighed:  

Ser regnskabsbrugeren ikke revisor som uafhængig, så tilfører revisor ikke regnskabet troværdig-

hed16, hvorfor regnskabsbrugeren tillægger revisorbranchens tilsyneladende uafhængighed stor 

værdi. 

 

2.1.3.2 David Flint 
David Flint forsøger at få en forståelse af revisionsteorien ud fra en erkendelse af, hvad der sker i 

praksis og af, hvordan revisionen bliver udført. Han fokuserer på selve revisionsprocessen og han er 

opmærksom på, at denne ville ændre sig over tid som følge af samfundsændringer. David Flint me-

ner, at behovet for revision beror på et ansvarlighedsforhold mellem to eller flere parter. Dette for-

hold består oftest i, at en part giver informationer til den anden eller de andre parter, som har et be-

hov for, at informationernes troværdighedsværdi er høj, hvilket kan sikres via revision. Årsagen til, 

at de parter som har behov for informationerne, ikke selv udfører arbejdet, kan være, at arbejdet vil 

være for komplekst, for svært eller for dyrt. Dette stemmer godt overens med principperne i princi-

pal-agent teorien.  

David Flint er overbevist om, at nogle aspekter i forhold til revisionen vil forblive uændret, således 

at de kan identificeres, så det er muligt at kunne udlede en decideret teori17. Flint kommer ligeledes 

med nogle grundlæggende postulater: 

1. Betingelsen for revision er en situation med økonomisk ansvarlighed, hvor parterne har be-

hov for pålidelig og troværdig information 

2. Økonomisk ansvarlighed forudsætter revision, fordi genstanden for det økonomiske ansvar 

er fjern, kompleks og væsentlig 

3. Revision har en uafhængig status, der giver frihed til at undersøge og rapportere uden be-

grænsninger 

4. Informationer om genstanden for revision kan verificeres med beviser 

                                                             
16 Mautz og Sharaf (1993) side 251 
17 Flint (1988) side 10  
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5. Regnskabsstandarder o.l. fastsættes for den, som er ansvarlige, så adfærden kan sammen-

holdes med en norm. Sammenligningsprocessen kræver særlige og faglige forudsætninger 

6. Resultatet af revisionen skal klart kommunikeres, hvilket forudsætter finansielle data, der 

rapporteres klart og troværdigt 

7. Revision skaber økonomiske og sociale fordele18.  

De to første postulater samt nr. 7, skal ses i lyset af principal-agent teorien, hvor principalen overla-

der ansvaret til agenten. Af praktiske årsager er det som oftest umuligt for principalen at følge med i 

alle de dispositioner, som agenten foretager, så derfor ansættes der en revisor til, på deres vegne, at 

udføre kontrollen.  

Det tredje postulat tager udgangspunkt i uafhængigheden hos revisor i forbindelse med revision og 

dennes konklusion i form af rapportering. De resterende postulater omhandler revisionens mulig-

hed, metode og værdi. Det vil sige, at de uddyber, om det er muligt at foretage revision, hvordan 

standarden af det udførte arbejde sikres, samt hvilken værdi revisionen skaber for virksomheden og 

regnskabsbrugerne. 

Ligesom Mautz & Sharaf opdeler David Flint uafhængigheden i to, nemlig den faktiske og den til-

syneladende uafhængighed: 

 
Faktisk uafhængighed:  

Faktisk uafhængighed er betinget af revisors evne til at modstå ydre pres og at agere efter offentlig-

hedens interesser. Han understreger vigtigheden af, at revisor konstant fremstår som havende høj 

etisk moral. Det er ikke tilstrækkeligt, at revisor tænker korrekt og uafhængigt19.  

 

Tilsyneladende uafhængighed:  

Den tilsyneladende uafhængighed kan delvist styres af reguleringer og retningslinjer, men vil aldrig 

blive fuldstændig gennem disse. For at opnå den tilsyneladende uafhængighed er det vigtigt, at revi-

sor optræder troværdigt og uafhængigt igennem en længere periode20. 

2.1.4 Forventningsteori 
Forventningskløften skal i denne afhandlings sammenhæng forstås som forskellen mellem interes-

senternes forventninger og revisors udførelse af sine arbejdsopgaver i forbindelse med en revision. 

Teorien beror på, at forventningskløften kan opdeles i en præstationskløft og en forståelseskløft. 

                                                             
18 Elm-Larsen (2006) side 42 
19 Flint (1988) side 59-60 
20 Flint (1988) side 61 
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Hvor præstationskløften omfatter de berettigede forventninger, vil forståelseskløften eksistere, ”hvis 

regnskabsbruger ikke har den indsigt i regnskabsvæsen, regnskabsaflæggelse og revisors arbejde, 

som skal til for at forstå kommunikationen”21. 

Forventningskløften er et udtryk for de forventninger, som omverdenen har til revisor, men som 

revisor ikke indfrier. Ved en forventningskløft, hvor der er forskel mellem leverede ydelser og of-

fentlighedens forventninger, består kløften ifølge Brenda Porter af et ”Performance Gap”, som må 

sidestilles med præstationskløft, samt et ”Reasonableness Gap”, som er identisk med forståelses-

kløften, hvilket er vist grafisk i figur 4.  

Figur 4, The structure of the audit expectation-performance gap, Porter (1993) 

Præstationskløften, eller den egentlige forventningskløft, henviser til omfanget af de pligter, offent-

ligheden er berettiget til at forvente af revisor. Denne kløft kan opdeles i to områder, hvor begrun-

delsen for den ene ligger hos revisor, nemlig dennes mangelfulde arbejde. Her opstår der således en 

præstationskløft, hvor revisor ikke lever op til de standarder og normer, der er gældende ved enhver 

revision og revisor opfylder således ikke sine eksisterende pligter. Det andet område, som er omfat-

tet af præstationskløften, kan ikke tilskrives de to parter, hvorimellem forventningskløften er skabt, 

men skal i stedet tilskrives lovgiver, der er ansvarlig for det mangelfulde normsæt, der forårsager 

forskellen mellem revisors eksisterende og rimelige pligter.  

Ved forståelseskløften er der tale om regnskabsbrugerens urimelige forventninger til revisor, både 

hvad angår overholdelse af lovgivningen og god revisorskik. Der er her tale om en overordnet 

manglende forståelse for revisors arbejde og revisors rolle overfor samfundet fra regnskabsbruge-

rens side. Dette ses eksempelvis i situationen, hvor regnskabsbrugeren har en opfattelse af, at når 

                                                             
21 Christensen m. flere (2000) side 38 
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revisor afgiver en blank revisionspåtegning, er det lig med 100 % sikkerhed for, at regnskabet er 

uden væsentlige fejl og mangler. Sandheden er dog, at revisor aldrig kan opnå 100 % sikkerhed, 

men kun en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. 

Ovenstående sondring mellem forventningskløften og forståelseskløften er hensigtsmæssig, idet den 

understreger, at ansvaret for eksistensen af disse kløfter ikke alene påhviler revisor, men også regn-

skabsbrugerne. Revisorerne skal ikke altid forsøge at leve op til regnskabsbrugernes forventninger, 

da disse til tider kan være urealistiske. Forventningerne kan være udtryk for manglende hensyn til 

omkostningsovervejelser, idet det er virksomheden og dermed principalen, som betaler for revisors 

ydelse, hvorimod det er omkostningsfrit for andre interessenter at stille ideelle krav til ydelsen. 

Sondringen er endvidere hensigtsmæssig, da den tydeliggør de fremgangsmåder, hvormed kløfterne 

kan mindskes. Der er overordnet set to fremgangsmåder: 

1. En mulighed er at påvirke revisors ydelse med henblik på at tilnærme den til regnskabernes 

forventninger. Fremgangsmåden er primært rettet mod forventningskløften.  

2. En anden mulighed er at forsøge at påvirke regnskabsbrugernes forventninger med henblik 

på at tilnærme disse til den ydelse, som revisor rent faktisk leverer. Denne fremgangsmåde 

er derimod primært rettet mod forståelseskløften.  

2.1.5 Hvad er kvalitet? 
Kvalitet er defineret som et niveau for, hvor godt noget er22. Problemet er, at det er en subjektiv 

vurdering, hvornår noget er god eller dårlig kvalitet; én persons vurdering af god kvalitet er ikke 

nødvendigvis ensbetydende med, hvad alle andre synes, er god kvalitet. Overordnet fortolket må 

god kvalitet være, når produktet eller serviceydelsen opfylder en defineret kundegruppes behov og 

forventninger i forhold til prisen, eller når kvaliteten er i overensstemmelse med nogle fastlagte 

krav23. I praksis er de to definitioner formentlig indbyrdes afhængige, for en kundes forventninger 

kan ikke opfyldes i dagligdagen, uden at der findes nogle konkrete retningslinjer at gå efter, og de 

specifikke kvalitetskrav kan ikke opstilles uden kendskab til kundens forventninger.  

Et revisionsfirma er en servicevirksomhed, hvis ydelser først og fremmest består af nogle fagligt 

højt kvalificerede og specialiserede produkter24. Derfor må hele grundlaget for revisorbranchen væ-

re en høj og ubestridelig kvalitet i det faglige indhold af deres ydelser. Dette bliver blandt andet 

understreget af det særlige professionsansvar, der påhviler revisor. Dette professionsansvar er ind-

skrevet i Revisorloven via begreberne ”offentlighedens tillidsrepræsentant” og ”god revisorskik”, 
                                                             
22 Nudansk ordbog 
23 Nielsen (1988) side 20-21 
24 Nielsen (1988) side 30 



19 
 

hvilket medfører, at når vi ser på kvalitet af revisors arbejde, er der nogle helt specifikke og funda-

mentale krav, som skal overholdes. 

Kvaliteten af revisors arbejde kan på samme måde som revisors uafhængighed opdeles i faktisk og 

tilsyneladende kvalitet.  

Faktisk kvalitet: 

Faktisk kvalitet er den substantielle kvalitet, der henviser til det faglige indhold i revisors arbejde. 

Her er det det faglige niveau, der bliver vurderet, og det væsentlige er overholdelse af relevant lov-

givning, standarder og etiske regelsæt. Det er denne form for kvalitet, der bliver kontrolleret i for-

bindelse med den lovpligtige kvalitetskontrol. 

Tilsyneladende kvalitet: 

Tilsyneladende kvalitet er den kvalitet, som produktets interessenter oplever, typisk omkring design 

og opsætning. Fokus er rettet mod interessenternes oplevelse af det færdige produkt som gennemar-

bejdet og flot.  

En af de store udfordringer vedrørende kvalitet af revisors arbejde, er kundebegrebet, som her skal 

opfattes meget bredt, eftersom revisor ikke kun afsætter sine produkter til en bestemt kunde, klient-

virksomheden, men til hele offentligheden. Det er derfor ikke nok, at revisor lever op til klientvirk-

somhedens forventninger til den faglige kvalitet, forventningerne og behovene hos den øvrige of-

fentlighed skal også opfyldes25.  

Den faglige kvalitet er svær at måle og det kan kun gøres ved, at der opstilles forskellige standarder, 

der redegør for, hvad kvalitet er. Disse standarder giver kun mening, hvis de bindes sammen af en 

fælles holdning i branchen og efterleves af de enkelte revisorer. Det er her, revisorforeningerne 

kommer ind i billedet. De skal sørge for, at der er standarder, som revisorerne kan efterleve. Stør-

stedelen af kvaliteten af revisors arbejde er usynligt for kunden - det er i grove træk kun servicekva-

liteten, som kunden kan bedømme, hvilket medfører, at man for at sikre, at revisor efterlever de 

opstillede krav til kvaliteten, har indført lovpligtig kvalitetskontrol26.  

2.1.6 Afrunding 
Vi har i dette afsnit fået fastlagt den teoretiske ramme som vi vil benytte i resten af afhandlingen. Vi 

anvender principal-agent teorien, uafhængighedsteorien og forventningsteorien til direkte og indi-

                                                             
25 Nielsen (1988) side 32 
26 Nielsen (1988) side 33 
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rekte, at forklare, diskutere og vurdere på faktiske problemstillinger der i sidste ende vil svare på 

vores hovedspørgsmål.   

Herudover har principal-agent teorien belyst, hvorfor der er et behov for revision og kvalitetskon-

trol, mens forventningsteorien hovedsageligt har fokus på de specifikke tillidsproblematikker der er 

mellem revisor og offentligheden. Uafhængighedsteorien vil sporadisk blive inddraget hvor den 

findes relevant, hovedsageligt til at belyse konkrete uafhængighedsproblematikker mellem revisi-

onsvirksomhederne og kvalitetskontrollanterne. 
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2.2 Reguleringsteori 

 

 

 

 

  
De netop gennemgåede revisionsteorier giver ikke noget svar på, hvordan revisorbranchen kan eller 

bør reguleres. Dette kan gives ved at benytte reguleringsteorien, som vedrører de tre forskellige 

reguleringsformer; selvregulering, markedsregulering og lovregulering. 

Vi vil i nedenstående afsnit gennemgå de tre nævnte reguleringsformer og afslutte med en afrun-

ding, hvori der redegøres for hvordan vi vil benytte reguleringsteorien i vores analysedel. 

Reguleringsformer 

I praksis vil der oftest forekomme en kombination af disse tre reguleringsformer, hvilket er illustre-

ret i figur 5, hvor den faktiske reguleringsform vil ligge indenfor trekantens område27.  

Grafisk er det illustreret således: 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figur 5, Reguleringsformer, Born, Bredsdorff, Hansen og Hansson (1988) side 190 

2.2.1 Selvregulering  
Begrebet selvregulering betyder, at branchen regulerer sig selv, gennem de sædvaner, værdier og 

moraler, som er fastlagt af branchen og som er direkte afstemt gennem en demokratisk dialog28. Der 

                                                             
27 Born, Bredsdorff, Hansen og Hansson (1988) side 189 
28 Dalberg-Larsen (2005) side 311  

Selvregulering via uformelle 
normer (sædvaner) 

Markedsregulering via privatret 
(aftaler) 

Lovregulering via offentlig ret og 
bureaukrati 

 
2.2.1 Selvregulering 

2.2.2 Markedsregulering 

2.2.3 Lovregulering 

Afsnit 2.2 

Reguleringsteori 

2.2.4 Afrunding 



22 
 

foreligger som regel begrænset lovgivning på området og den lovgivning der er, redegør blot for de 

overordnede rammer. Som oftest har branchen en forening, der står for reguleringerne, og i denne 

henseende er det vigtigt at have en anerkendt forening, som lovgiver og som omverdenen anser for 

kompetent, så der er tillid til de retningslinjer og anbefalinger, som foreningen udsender til sine 

medlemmer.  

For at en branche kan bibeholde selvreguleringen, er det vigtigt, at deres normer og regelsæt hele 

tiden opdateres og tilpasses omverdenen, således at tilliden forbliver høj. Hvis tilliden daler, vil 

lovgiver blive tvunget af befolkningen til at gribe ind og alle erfaringer viser, at hvis først staten får 

magten, har de svært ved at give slip på den igen29. Det er problematisk at lave et regelsæt som hele 

befolkningen vil synes om, eftersom Danmark, og for så vidt også de øvrige vestlige lande, på 

grund af samfundsudviklingen er blevet et pluralistisk samfund sammensat af en række subkulturer 

med hver sin moral30. Der er således forskel på, hvad for eksempel videnskabsfolk, politikere, han-

delsmænd og udøvere af liberale erhverv anser for god moral. Problemet er derfor, at selvregulerin-

gen ikke har en almen gyldighed, hvilket medfører, at de selvregulerende retningslinjer ikke kan 

håndhæves eller bruges til at dømme efter, og dette medfører, at sanktionerne skal komme fra for-

eningen i form af bøder, advarsler og/eller eventuel eksklusion, hvilket oftest anses for en mild straf 

af offentligheden.    

En fordel ved selvregulering er, at det tager relativt kort tid at indføre nye regler og retningslinjer i 

forhold til, hvis der skulle indføres en ny lov eller nye paragraffer. Derfor er der større mulighed for 

at holde trit med udviklingen i samfundet og ændringerne i branchens normer, værdier og krav. Der 

vil dog stadig til en vis grad forekomme forsinkelse, men slet ikke i samme grad som ved lovregule-

ring, hvilket vi vil belyse i afsnit 2.2.3. Hvis man vil denne ventetid helt til livs og have et konstant 

dynamisk og opdateret erhverv, er man nødt til at følge udbud og efterspørgsel, hvilket vil sige de 

markedsregulerende kræfter. 

Selvreguleringen i revisorbranchen er opstået gennem en lang tradition og den har kun været mulig 

at opretholde ved konstante reguleringer, så branchen opfylder samfundets krav og er anerkendt af 

regnskabsbrugerne som forståelig og acceptabel. Mange vil måske påstå, at branchen har været for 

tilbageholdende med at acceptere og opfylde de ændringer, som samfundet forventer, hvilket har 

været medvirkende til den føromtalte forventningskløft mellem samfundets forventninger og reviso-

rernes arbejde. Kravene og afhængigheden fra samfundet til revisors arbejde er vokset i takt med 

udviklingen i samfundet, der er ikke alene flere selskaber, som samfundet kræver revideret, hele 
                                                             
29 Born, Bredsdorff, Hansen og Hansson (1988) side 191 
30 Loft (1994) side 311  
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samfundsøkonomien er også bygget op omkring revisors vurdering af selskabernes finansielle situa-

tion. 

Revisorbranchen har gennem deres professionelle foreninger fået lov til selv at opstille regler for, 

hvad branchen må, bør og skal gøre. Fordelen ved det er, at reglerne bliver udarbejdet af speciali-

ster, som er vant til at arbejde med problemerne i praksis, hvilket betyder, at reglerne ofte bliver af 

højere faglig kvalitet, end hvis lovgiver udarbejder dem.  

2.2.2 Markedsregulering 
Markedsregulering betyder, at regler og love vil blive fastsat på grundlag af den efterspørgsel, som 

omverdenen efterspørger. Det vil sige, at der ikke er indblanding fra lovgiver eller andre, det er kun 

markedskræfterne, der afgør reguleringen. Omverdenen vil lige præcis efterspørge det produkt, som 

de skal bruge og finde det sted, hvor de får deres produkt til den bedste pris, dermed nås punktet 

hvor udbud og efterspørgsel skærer hinanden, som vi kender det fra den mikro-økonomiske frem-

stilling.  

I det 19. århundrede skete der en kraftig afregulering. Man fandt, at markedet var den bedste sam-

fundsregulator, og retssystemet skulle blot supplere markedsmekanismerne på enkelte punkter31. 

Man har så i det 20. århundrede opdaget, at markedet ikke kunne løse alle de problemer, som man 

tidligere troede. Man opdagede snart at der, måske endog direkte foranlediget af markedssamfun-

dets og retsstatens fremkomst, opstod en række problemer, som staten så sig nødsaget til at søge at 

løse. Det drejer sig for eksempel om sociale problemer og kriminalitetsproblemer, og det drejer sig 

om problemer, der er direkte forårsaget af den hastige tekniske og økonomiske udvikling32. Her kan 

man bare tænke på finanskrisen, hvor staten måtte ind og støtte bankerne, idet markedsmekanis-

merne ikke kunne klare det. Ifølge Jürgen Habermas33 står vi i nutiden i en situation, hvor det ikke 

mindst af hensyn til styring af samfundsøkonomien er nødvendigt med konstante statslige indgreb i 

de frie markedsmekanismer og desuden i folks daglige tilværelse. Men det er tillige nødvendigt, at 

statsmagten opfattes som legitim, og at også dens rolle som aktivt indgribende legitimeres34. 

Revisorbranchen har ikke været og vil aldrig blive reguleret fuldstændigt af markedsmekanismerne, 

selvom der er en række fordele ved denne løsning: 

• Eksterne regnskaber vil kun blive udarbejdet i den udstrækning, der er efterspørgsel efter 

dem. Man vil dermed undgå den massive overproduktion af regnskaber, som sker ved den 
                                                             
31 Dalberg-Larsen (2005) side 303 
32 Dalberg-Larsen (2005) side 304 
33 Født 18. juni 1929 i Düsseldorf er en tysk filosof og sociolog 
34 Dalberg-Larsen (2005) side 77 
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generelle regnskabspligt. Man frigør ekstra midler hos virksomhederne, midler, som de kan 

mene, er spild, eftersom behovet trods alt ikke er særlig udbredt. Dette argument fremføres 

hovedsageligt af mindre virksomheder.  

 

• Man vil få brugertilpassede produkter frem for reguleringens standardprodukt. De forskelli-

ge aktører vil efterspørge præcis den information, de behøver. Derudover konkurrerer virk-

somhederne indbyrdes om at få tilført kapital, og virksomheder med en åben og troværdig 

informationspolitik må forventes at opnå de bedste finansieringsbetingelser, for hvis infor-

mationen tilbageholdes, vil det gøre kapitalindskyderne mere usikre, eftersom den tilbage-

holdende information oftest vil være af den negative slags.  

 

• Markedskræfterne vil kunne regulere revisorbranchen, jf. principal-agent teorien. Som skre-

vet tidligere, er der asymmetri mellem agenten og principalen, hvilket giver agenten mulig-

hed for moralsk hasard. Asymmetrien medfører et behov hos principalen for at kunne over-

våge og kontrollere agentens adfærd. Omkostningen hertil i form af revisorhonorar pålægges 

virksomheden og den reducerer dermed virksomhedens overskud og dermed agentens bonus 

og principalens udbytte. For at holde omkostningerne til disse revisionsydelser på et mini-

mum, vil agenten også af den grund være motiveret til at præstere en problemfri regnskabs-

rapportering, der dækker principalens informationsbehov.  

Udviklingen har påvist, at reguleringsformen bevæger sig mere i retning af lovregulering, dog med 

enkelte undtagelser, eksempelvis med hensyn til at der ikke længere er revisionspligt for små virk-

somheder, hvilket selvfølgelig kan ses som en deregulering. Små virksomheder karakteriseres ved 

at overholde grænserne to regnskabsår i træk. Grænserne er en omsætning på højst 3 mio. (8 mio. i 

2011), en balancesum på maksimalt 1,5 mio. (4 mio. i 2011) og maksimalt 12 ansatte35 (ligeledes 

12 ansatte i 2011)36. Udover dette eksempel, virker det som om, at samfundet ikke har den fornødne 

tillid til markedskræfterne og derfor søger at sikre de informative regnskabsoplysninger gennem 

øget regulering. 

2.2.3 Lovregulering 
Lovregulering forekommer, hvor branchen er reguleret ud fra regler, hvor staten repræsenterer den 

lovgivende magt. Der er her tale om love, bekendtgørelser, cirkulærer, henstillinger mv. Disse reg-

ler vil til enhver tid være gældende for hele branchen. Der sker regelmæssige opdateringer og æn-

                                                             
35 Erhvervs – og Selskabsstyrelsen (c) 
36 Erhvervs – og Selskabsstyrelsen (d) 
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dringer af reglerne, således at det sikres, at lovgivningen hele tiden modsvarer kravene fra samfun-

det. Som Niklas Luhmann37 udtrykker det:  

”Retten har en – og kun en – speciel funktion i samfundet, nemlig at sikre forudberegneligheden, og 

derfor bør retssystemet generelt indrettes sådan, at netop denne ene funktion – og ikke andre mulige 

funktioner – bedst realiseres. Og dette sker ved at sikre, at retssystemet giver et helt klart og enty-

digt svar på, hvordan de enkelte retsproblemer skal løses”38.  

De største fordele, som lovreguleringen har, er, at den er gældende for alle, den er let at administre-

re, og den er let at dømme ud fra. Man skal dog være opmærksom på, at én bestemt retsudvikling 

ikke nødvendigvis fører til en bestemt samfundsudvikling, så man skal ikke opfatte retten som den 

afgørende faktor i den samlede udviklingsproces, men snarere som en faktor, der i en bestemt form 

kan lette en vis udvikling i visse henseender. Lovreguleringen skal ifølge Max Weber39 sikre stabili-

tet overalt i samfundet og fungere som udgangspunkt for en øget forudberegnelighed, men den skal 

også skabe retfærdige tilstande og hjælpe til at legitimere det politiske styre40.  

Ulempen ved lovreguleringer er den lange behandlingstid, dvs. tiden fra behovet opstår, til det tids-

punkt hvor loven faktisk bliver indført. Specielt på områder, hvor EU-reguleringen spiller en afgø-

rende rolle, er behandlingstiden lang, eftersom reglerne først skal igennem EU-retten og bagefter 

skal implementeres i de enkelte landes lovgivning. Denne proces tager flere år, hvilket medfører, at 

lovreguleringer ikke er på forkant med udviklingen og derfor kan det betyde, at normerne og krave-

ne når at ændre sig i mellemtiden. Dette er blandt andet tilfældet med EU’s 8. Direktiv, som blev 

vedtaget i EU i maj 2006, men først trådte i kraft i de danske regler i juli 2008. 

Revisorbranchen bliver nu til dels reguleret gennem lovregulering og til dels gennem selvregule-

ring. Offentligheden har en stor interesse i en strammere regulering af revisorbranchen, da offent-

ligheden mener, at det fremadrettet vil sikre samfundet mod flere skandaler. Der har ikke været til-

strækkelig tillid til, at branchens selvregulering kunne varetages optimalt af branchen selv.  

Der er mange forskellige dele i den offentlige ret, som har betydning for revisorbranchen og dens 

regulering, men Revisorloven er den vigtigste, eftersom den udelukkende er bygget op med det 

formål at regulere revisorbranchen. Gennem årene er der kommet mere og mere lovregulering i 

branchen, men indtil videre har professionen dog stadig lidt selvregulerende kraft tilbage. Dette 

fremgår af nedenstående uddrag fra Revisorloven: 
                                                             
37 Født 8. december 1927 – død 6. november 1998) var tysk sociolog  
38 Dalberg-Larsen (2005) side 62 
39 Født 21. april 1864 i Erfurt – død 14. juni 1920 i München) var en berømt tysk økonom og sociolog.  
40 Dalberg-Larsen (2005) side 75 
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”Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 2. Revisor 

skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed 

og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden, at revisor 

skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og 

fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne”41.(egen fremhævning og understregning) 

Her henviser god revisorskik til de sædvaner, værdier og moraler, som er fastlagt af branchen selv, 

hvilket blev gennemgået tidligere i afhandlingen. Spørgsmålet er, om det i fremtiden bliver lovregu-

leret, hvad god revisorskik er, eller om branchens egen definition går an.   

Den generelle retsform er på vej mod den refleksive ret, mens revisorbranchen er på vej mod mere 

lovregulering. Refleksiv ret betyder, at de bedste afgørelser træffes af personer, som er berørt af 

situationen, eller af deres repræsentanter. Denne nye tendens, der kan kaldes korporativ, er, hvor 

retten ikke primært indrettes med henblik på at skabe en juridisk set rigtig afgørelse eller afgørelser, 

der ud fra en ekspertvurdering må betragtes som værende den rigtige, men derimod med henblik på 

at skabe afgørelser, der må betragtes som værende de rigtige i den forstand, at de fører til nogle løs-

ninger, som kan gennemføres, fordi de er blevet accepteret af dem, der eventuelt kunne hindre deres 

realisering42. Dette gør, at de foretagne afgørelser rent faktisk bliver accepteret og efterfulgt af de 

berørte parter og det opleves ikke som en indgriben, der med Jürgen Habermas’ vending ”koloniali-

serer” den livsverden, som eksisterer på området43. Det er interessant, at revisorbranchen ikke be-

væger sig denne vej, eftersom det virker som den mest logiske vej, en vej, hvor man får gavn af de 

kompetencer, der ligger i branchen. 

2.2.4 Afrunding 
Vi har i dette afsnit gennemgået de forskellige reguleringsformer, og de fastsatte begreber vil vi 

benytte senere i afhandlingen. Hovedsageligt vil det være den selv- og lovregulerende regulerings-

teori, der vil blive anvendt. Markedsreguleringen vil sporadisk blive inddraget, herunder specifikt 

når vi analysere på løsningsmuligheder for revisorbranchen. Vi vil benytte reguleringsteoriens be-

greber til at svare på underspørgsmålene i problemformuleringen, samt anvende dem i den analyti-

ske diskussion i kapitel 3. 

  

                                                             
41 Lov nr. 486 af 17/6 2008 (2008) § 16 stk. 1. 
42 Dalberg-Larsen (2005) side 305 
43 Dalberg-Larsen (2005) side 307 
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2.3 Regulerende instanser og kvalitetsstyring i Danmark  
 

 

 

 

 

 

 

 

I dette afsnit vil vi gennemgå de forskellige selv - og lovregulerende instanser, der udøver indvirk-

ning på kvalitetsstyringen af revisorbranchen i Danmark. Efterfølgende vil vi kronologisk redegøre 

for udviklingen for kvalitetsstyring, og belyse hvordan kvalitetskontrol af revisors arbejde er regule-

ret i Revisorloven. Tillige vil det blive gennemgået hvordan FSR’s og Revisortilsynets kvalitetskon-

troller blev/bliver udført i praksis. I afrundingen vil vi redegøre for hvordan vi vil anvende de regu-

lerende instanser og kvalitetsstyringen til at svare på underspørgsmålene i problemformuleringen.    

2.3.1 Selvregulerende instanser 

2.3.1.1 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer 
FSR er en brancheorganisation for de statsautoriserede revisorer i Danmark. Foreningen blev etab-

leret den 12. januar 1912. Formålet med foreningen var, og er stadig, at varetage revisorbranchens 

faglige og naturlige interesser og bidrage til opfyldelse af de almindelige og særlige revisorpligter 

samt højne standens anseelse og dygtighed. På baggrund heraf nedsatte foreningen i 1925 et respon-

sumudvalg44, hvis hovedformål var at etablere standarder for, hvordan en revision skulle udføres. 

Responsumudvalget skulle på FSR’s vegne afgive udtalelser vedrørende god revisorskik. Dette til-

tag anses for at være et af de første selvregulerende tiltag, revisorbranchen i Danmark har foreta-

get45. 

Under FSR er Revisionsteknisk Udvalg (REVU), hvis opgave er at udsende revisionsvejledninger. 

REVU er et fast udvalg nedsat af bestyrelsen for FSR og skal bestå af op til 9 medlemmer. REVU 

udsender RS på foreningens vegne, som er i overensstemmelse med the International Auditing and 

                                                             
44 FSR (a) 
45 Regulering af revisionsprofessionen i Danmark, side 26 
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Assurance Standards Board’s (IAASB) opgavestandarder udsendt af IFAC46. RS tilpasses om nød-

vendigt dansk lovgivning. Endvidere udarbejdes RS vedrørende såvel områder, som ikke er dækket 

af IFAC, som for revisors naturlige arbejdsområder”47 RS er vejledninger, som revisionsvirksomhe-

derne skal efterleve i forbindelse med udførelsen af en revision.  

Indtil år 2000 havde REVU udsendt 21 revisionsvejledninger. Revisionsvejledningerne var udar-

bejdet af FSR med inspiration fra de internationale RS. Disse revisionsvejledninger er alle, på nær 

én, afløst af RS.  

FSR er medlem af IFAC, og gennem dette medlemskab har FSR forpligtet sig til at oversætte og 

implementere de internationale standarder, som bliver udarbejdet af IAASB. Udsendelsen af revisi-

onsvejledninger og RS skal ses som et instrument fra branchen til at sikre, at revisorer efterlever 

god revisorskik. Se mere om IFAC og IAASB i afsnit 2.3.1.3. 

I dag er der i Danmark 3.451 statsautoriserede revisorer (maj 2010)48. Personer, der har modtaget 

beskikkelse som statsautoriseret revisor, kan optages som medlem af FSR. Man kan godt være med-

lem, selv om man deponerer sin beskikkelse. Som det fremgår af oversigten nedenfor, er størstede-

len af de praktiserende revisorer i Danmark medlemmer af FSR – faktisk hele 94 %, jf. figur 6.  

 

 

 

Figur 6, FSR’s medlemmer, FSR (d) 

FSR’s vedtægter 

Det fremgår af FSR’s vedtægter, at når medlemmer og medlemsvirksomheder skal udføre revisi-

onsopgaver og rådgivnings- og assistanceopgaver, der ligger indenfor revisionsvirksomhedens na-

turlige arbejdsområde, skal de overholde god revisorskik49. Ikke alene er god revisorskik, som tidli-

gere nævnt, indskrevet i Revisorloven, men det er også en af de grundlæggende parametre for at 

kunne være medlem af FSR. Dette betyder samtidig, at selvom en revisor ikke er medlem af FSR, 

skal den pågældende revisor stadig opfylde kravet om god revisorskik. Det er derfor svært at kom-

me udenom god revisorskik, når der udføres revisionsopgaver. 

                                                             
46 FSR (b) 
47 FSR (2000)§ 23, stk. 1 og stk. 2 
48 FSR (d) 
49 FSR vedtægter, § 5, stk. 3 

Deponeret beskikkelse 439 840 1.279

Praktiserende revisorer 129 2.043 2.172

I alt 568 2.883 3.451
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Den konkrete definition af begrebet god revisorskik foretages af FSR’s responsumudvalg50, hvorfor 

det er branchen selv, der fastsætter rammerne. Responsumudvalget er et af tre selvstændige organer 

i FSR’s organisation og består af 10 medlemmer, der ikke samtidig må være med i bestyrelsen. Re-

sponsumudvalget afgiver på foreningens vegne responsa i sager angående god revisorskik.  

Det påhviler endvidere medlemsvirksomhederne at etablere kvalitetsstyring, som på passende måde 

sikrer, at opgaverne udføres i overensstemmelse med god revisorskik. Med henblik på, at forenin-

gen kan udøve støtte og sparring om kvalitetsforbedringer og overvåge kvalitetsniveauet i med-

lemsvirksomhederne, har disse pligt til at indsende en kopi til FSR af de erklæringer, som den lov-

pligtige kvalitetskontrollant udarbejder51. Der føres dermed et meget omfattende register over, hvil-

ke revisorer der opfylder kravene til kvalitetsstyring og hvem der ikke gør. Det at være medlem af 

FSR er en form for et kvalitetsstempel af den pågældende revisor. Et prædikat som det kan være 

værdifuldt at signalere til omverdenen. Omvendt vil en eksklusion fra FSR være at betragte som et 

fejlet kvalitetsstempel, hvilket alt andet lige vil være skadeligt for revisionsvirksomheden. 

FSR’s medlemmer skal gennemgå efteruddannelse i overensstemmelse med retningslinjer, der fast-

sættes af bestyrelsen. Retningslinjerne er fastsat inden for rammerne af standarder på efteruddannel-

sesområdet udsendt af IFAC samt af de krav, som er i lovgivningen og i EU-retsregler52.  

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis den ikke opfylder pligterne i henhold til FSR’s regler 

om kvalitetskontrol eller bestyrelsens retningslinjer for efteruddannelse. Beslutningen om eksklusi-

on kræver enstemmighed i bestyrelsen53.  

2.3.1.2 The Fédération des Experts Comptables Européens  
Organisation FEE repræsenterer revisorbranchen i Europa. Dens medlemmer består af 43 nationale 

organisationer i 32 forskellige lande, hvor FSR er det eneste danske medlem. FEE’s medlemmer 

repræsenterer mere end 500.000 revisorer i Europa, 45 % heraf er praktiserende revisorer. De reste-

rende 55 % har forskellige andre jobs inden for industri, handel, politik og undervisning.  

FEE blev stiftet den 1. januar 1987. Organisationen overtog ansvaret for de aktiviteter, der tidligere 

blev udført af Union Européenne des Experts Comptables Economiques et Financiers (UEC) og 

Groupe d’Etudes des Experts Comptables de la CEE (Group d’Etudes). Begge organisationer havde 

tjent den europæiske revisorbranche siden henholdsvis 1951 og 1961.  

                                                             
50 FSR (e) 
51 FSR (2000) § 5, stk. 4  
52 FSR (2000) § 5, stk. 6 
53 FSR (2000) § 3, stk. 5 
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Formålet med organisationen er, at den skal varetage den europæiske revisorbranches interesser i 

bredest mulig forstand under hensyntagen til offentlighedens interesser i det arbejde, som revisorer-

ne udfører. FEE varetager branchens interesser i forhold til EU og repræsenterer den europæiske 

profession på internationalt plan.  

FSR kan gennem deres medlemskab af FEE blive hørt gennem en anerkendt europæisk organisati-

on.  

2.3.1.3 International Federation of Accountants 
IFAC er en organisation for revisorbranchen, der blev etableret den 7. oktober 1977 i München. 

Organisations hovedkvarter har været beliggende i New York siden dens etablering.  

Da organisationen blev etableret, havde den 63 medlemmer i 51 lande, heriblandt Danmark, der var 

repræsenteret med FSR54. I 2007 havde organisationen 159 medlemmer i 124 lande. De 159 med-

lemmer repræsenterer over 2,5 mio. revisorer på verdensplan55. 

IFAC har til formål at varetage branchens interesser på verdensplan, herunder: 

• At udvikle internationale standarder af høj kvalitet og støtte indførelse og brug af standar-

derne  

• At sikre samarbejde mellem medlemsforeningerne  

• At samarbejde med andre internationale organisationer og være internationalt talerør for re-

visorbranchen. 

International Auditing and Assurance Standards Board  

I bestræbelserne på at fremme udviklingen og styrkelsen af revisorbranchen i offentlighedens inte-

resse, har IFAC nedsat et udvalg kaldet IAASB. Udvalget har til formål at udvikle og udgive stan-

darder og udtalelser vedrørende kvalitetskontrol, revisionsopgaver, erklæringsopgaver med sikker-

hed og beslægtede opgaver. IAASB er af den opfattelse, at udgivelsen af sådanne standarder og 

udtalelser vil øge harmoniseringen medlemslandene imellem. 

IAASB’s mål er at udvikle et sæt internationale standarder, som er almindeligt anerkendt i hele ver-

den. For at nærme sig dette, arbejder IAASB sammen med de nationale standardudstedere og de 

                                                             
54 IFAC (a) 
55 IFAC (b) 



31 
 

tager en ledende rolle i de fælles projekter med disse for at fremme konvergens mellem nationale og 

internationale standarder og opnå anerkendelse af IAASB’s standarder56.   

IAASB’s standarder omfatter: 

• International Standards on Auditing (ISA) - anvendes for revision af historiske finansielle 

oplysninger 

• International Standards on Review Engagements (ISRE) - anvendes for review af finansielle 

oplysninger 

• International Standards on Assurance Engagements (ISAE) - anvendes for andre erklærings-

opgaver med sikkerhed end historiske finansielle oplysninger 

• International Standards on Related Services (ISRS) – anvendes for assistance med regn-

skabsopstilling, opgaver om at udføre aftalte arbejdshandlinger på oplysninger og andre be-

slægtede opgaver, som specificeret af IAASB. 

ISA, ISRE, ISAE og ISRS kaldes samlet for IAASB’s opgavestandarder og betegnes i Danmark 

samlet som RS. Figuren nedenfor illustrerer strukturen i standarderne udsendt af IAASB. 

 

Figur 7, sammenhænge i RS, Revisorhåndbogen (2010) side 620 
 

De væsentligste RS for vores afhandling er RS 1 omhandlende kvalitetskontrol og RS 220, der 

handler om kvalitetsstyring i forbindelse med revision af historiske finansielle oplysninger. 
                                                             
56 REVU (2006), 4. pkt. 
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2.3.1.4 Selvregulerende udgivelser 
Det er målet med udsendelsen af RS, at dansk revisionspraksis, som nævnt ovenfor, udvikles i 

overensstemmelse med international praksis, således at RS udtrykkes gennem de internationale 

standarder udsendt af IFAC igennem IAASB57. RS skal betragtes som grundlæggende principper og 

metoder, som revisor skal følge ved udførelse af sit arbejde.  

Det forventes, at revisorerne overholder de udsendte RS. Åbenbare overtrædelser heraf kan resulte-

re i oversendelse til Revisornævnet til disciplinære sanktioner.  

RS nr. 220 fra 2002  

Den første RS, nr. 220 fra 2002, omhandlede den samlede kvalitetskontrol og dækkede følgende 

områder:  

• ”Revisionsfirmaets generelle politikker og procedurer vedrørende revisionsarbejder, og  

• Procedurer vedrørende det arbejde, der uddelegeres til medarbejdere i forbindelse med den enkelte 

revisionsopgave”58
. 

Standarden udtrykker, at virksomheden ”skal implementere kvalitetsstyringspolitikker og -

procedurer, som er udformet med henblik på at sikre, at alle revisionsopgaver udføres i overens-

stemmelse med gældende RS eller praksis”59. Derudover nævner standarden, at det er vigtigt, at 

virksomheden får viderekommunikeret disse procedurer og politikker, således at medarbejderne 

forstår og efterlever dem.  

Som det er tilfældet med de øvrige RS gives der yderligere vejledning til kvalitetskontrollen, denne 

første udgave var dog ikke specielt omfangsrig og den omfattede kun 18 punkter.  

RS nr. 220 fra 2005 

Den generelle kvalitetsstyring i revisionsvirksomhederne blev flyttet fra RS nr. 220 til RS nr. 1. i 

forbindelse med opdateringen af RS. Formålet med den opdaterede version af RS nr. 220 var at 

etablere en standard for og give vejledning om det ansvar for kvalitetsstyringsprocedurer, som fir-

maets personale har ved revision af historiske finansielle oplysninger, herunder revision af regnska-

ber60. Standarden har til hensigt at sikre, at revisionsvirksomhedens udvalgte opgaveteam er uaf-

hængige, kompetente og at de overholder etiske krav. Herudover tilsigter den, at det udvalgte opga-

                                                             
57 REVU (2006), afsnit I 
58 REVU (2002), pkt. 1 
59 REVU (2002), pkt. 4 
60 REVU (2005), pkt. 1 
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veteam skal implementere kvalitetsstyringsprocedurer, der er relevante for den enkelte revisionsop-

gave.  

I forhold til RS nr. 220 fra 2002 er omfanget væsentligt forøget fra de tidligere 18. punkter til 38 

punkter. Forskellen består i, at den nye standard giver en langt mere udførlig vejledning til, hvordan 

kvalitetsstyringen skal foregå.  

RS nr. 1 

Denne RS er senest ajourført i september 2007. Denne standard omhandler ”Kvalitetsstyring i fir-

maer som udfører revision og review af historiske finansielle oplysninger, andre erklæringsopgaver 

med sikkerhed samt beslægtede opgaver”. Væsentligst for denne standard er, at den foreskriver, at 

”firmaer skal etablere et kvalitetsstyringssystem, der er udformet til at give høj grad af sikkerhed 

for, at firmaet og dets personale overholder faglige standarder samt lovgivningen og anden regule-

ring.”61  

Det præciseres i RS, at firmaets kvalitetsstyringssystem skal indeholde politikker og procedurer, der 

behandler hvert af de følgende elementer: 

• Ledelsesansvar for firmaets kvalitet 

• Etiske krav 

• Klientaccept og fortsættelse af klientforholdet samt af specifikke opgaver 

• Menneskelige ressourcer 

• Udførelsen af opgaven 

• Overvågning. 

Der er til hvert af de ovenstående seks hovedpunkter uddybende bemærkninger omkring RS. Alle 

elementerne er i sig selv væsentlige, men det er op til den enkelte revisor at tilrettelægge et passen-

de kvalitetsstyringssystem, der sikrer at elementerne efterleves. Såfremt en revisionsvirksomhed 

reviderer virksomheder af offentlighedens interesse, skal dens kvalitetsstyringssystem tilrettelægges 

herefter. Det samme gælder kvalitetsstyringssystemet i en mindre revisionsvirksomhed, der eksem-

pelvis kun reviderer klasse B-selskaber. De bør ikke have et så omfattende kvalitetsstyringssystem 

som de revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlighedens interesse.  

                                                             
61 REVU (2007 b), pkt. 3  
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2.3.2 Lovregulerende instanser  

2.3.2.1 Europæiske Union  
Danmark blev medlem af EU (tidligere Europæiske Fællesskab) den 1. januar 197362. Dette med-

lemskab har medført, at love vedtaget i EU kan have direkte indflydelse på lovgivningen i Dan-

mark.  

Kort om forordninger, direktiver, afgørelser, henstillinger og udtalelser  

• En forordning er almengyldig, dvs. den er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart 

i hver medlemsstat.  

• Direktiver er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det 

rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder at bestemme midlerne for gennem-

førslen.  

• En afgørelse er bindende i alle enkeltheder. Når den angiver, hvem den er rettet til, er den 

kun bindende for disse. 

• Henstillinger og udtalelser er ikke bindende 

Som nævnt ovenfor er det ikke alle EU-regler, der skal implementeres i dansk lovgivning. Når EU 

vedtager en forordning, gælder den direkte i medlemsstaterne. Sådan er det ikke med direktiver. 

Reglerne i direktiver gælder først, når de er implementeret i den nationale lovgivning. Man kan der-

for betragte et direktiv som en rammelov, som de nationale lovgivere skal indrette sig efter. Det er 

således op til de enkelte medlemsstater at bestemme, hvordan de vil opnå målet og gennemføre di-

rektivet. EU foretager kontrol af, om medlemsstaterne får implementeret direktivets retningslinjer i 

den nationale lovgivning inden for den givne tidsfrist63. 

Henstillinger er ikke en retslig forpligtelse for medlemsstaterne. Det vil sige, at der ikke er krav til 

medlemsstaterne om implementering af henstillingerne i den nationale lovgivning64.  

2.3.2.2 Nationalt 
I Danmark er folketinget den lovgivende magt. Regeringen har nedsat Økonomi- og Erhvervsmini-

steriet, som har ansvaret for E&S. E&S primære arbejdsområde er at bestyre grundregistreringen af 

alle danske virksomheder. Derudover udarbejder E&S blandt andet love og regler inden for årsregn-

                                                             
62 Folketinget (a) 
63 Folketinget (b) 
64 Folketinget (c) 
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skaber og revisorer. Som det fremgår af figur 8, er Revisortilsynet, Revisornævnet og Revisorkom-

missionen underlagt E&S, vi vil nedenfor gennemgå Revisortilsynet og Revisornævnet. 

 

Figur 8, Organiseringen af tilsynssystemet, Erhvervs – og Selskabsstyrelsen (2009), side 4 

 

Revisortilsynet  

Revisortilsynets opgave er at administrere kvalitetskontrollen af godkendte revisorer og revisions-

virksomheder. Reglerne fremgår, som tidligere nævnt, af Revisorloven og bekendtgørelsen om kva-

litetskontrol og Revisortilsynets virksomhed. Revisortilsynet har desuden udarbejdet retningslinjer 

for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. 

Kvalitetskontrollanterne indsender deres erklæringer til Revisortilsynet. Revisortilsynet vurderer på 

baggrund heraf, hvorvidt den pågældende revisionsvirksomhed skal sanktioneres. Tilsynet har mu-

lighed for at indhente kontrollantens arbejdspapirer for at kunne foretage en endelig vurdering af, 

om kontrollantens konklusion er troværdig Hvis tilsynet vurderer, at erklæringen ikke burde have 

givet anledning til bemærkninger, meddeler tilsynet dette til revisionsvirksomheden og kvalitets-

kontrollanten. 

I andre sager, hvor Revisortilsynet vurderer, at en sanktion er nødvendig, er der følgende sankti-

onsmuligheder at vælge imellem65: 

• Oversende revisionsvirksomheden eller revisor til Revisornævnet, hvilket også indebærer 

påtale og fornyet kvalitetskontrol, 

• Påtale og fornyet kvalitetskontrol, 

                                                             
65 Jørgensen, Ole Steen (2010) side 227 
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• Påtale, med angivelse af, at tilsynet forventer, at revisionsvirksomheden snarest vil bringe de 

påtalte forhold i orden, 

• Påtale over for en revisor vedrørende udførelsen af en eller flere enkelte konkrete sager, men 

kopi til revisionsvirksomheden.  

Revisornævnet 

Reglerne om et Disciplinærnævn har eksisteret siden 1967, og er blevet opdateret i flere omgange, 

blandt andet i 1992 med vedtagelsen af lov nr. 100366. Revisornævnet, som vi kender det i dag, 

samlede med vedtagelsen af Revisorloven 2003 de tidligere Disciplinærnævn for registrerede og 

statsautoriserede revisorer. Ligeledes blev det Revisornævn, der tidligere var administrativ ankein-

stans for disciplinærnævnene, afskaffet. Det nye Disciplinærnævn ændrede med vedtagelsen af Re-

visorloven 2008 navn til Revisornævnet. Ligeledes blev Revisortilsynet en del af det offentlige til-

synssystem og nedsættes af E&S, som anført i diagrammet ovenfor. 

 

Disciplinærsystemet er et offentligretligt system, der alene kan pålægge disciplinæransvar. Forud-

sætningen herfor er, at revisor ved udøvelsen af sin virksomhed har tilsidesat de pligter, som stillin-

gen medfører. Disciplinæransvaret er således forskelligt fra henholdsvis det strafferetlige ansvar og 

erstatningsansvaret, der begge pådømmes ved domstolene. 

Ikke alle kan klage til Revisornævnet. For at kunne klage, skal den, der klager, have en retlig inte-

resse i en sag. Retlig interesse har f.eks. den, der er aktionær i et selskab, hvor den indberettede er 

revisor. Almindelige samfundsborgere, kollegaer til indberettede og journalister kan ikke antages at 

have en retlig interesse i at rejse en klagesag. Man kan indbringe en klage til Revisornævnet mod 

opkrævning af et gebyr på kr. 500. Klager til Revisornævnet kan omfatte revisors uafhængighed, 

manglende overholdelse af god revisorskik eller lignende. 

Ved den seneste Revisorlov fra 2008 er bestemmelserne om disciplinærsystemet fra den tidligere 

lov af 2003 videreført stort set uændret67. Der er dog foretaget enkelte justeringer i forhold hertil, 

ligesom enkelte bestemmelser som følge af lovforslagets ændrede systematik er placeret i sammen-

hæng med andre bestemmelser. 

 

Det fremgår af Revisorloven, at Revisornævnet skal bestå af 1 formand, 2 næstformænd og 12 an-

dre medlemmer, hvoraf tre er registrerede revisorer, tre statsautoriserede revisorer samt seks repræ-

                                                             
66 Jensen, Olsen, Langsted og Ring (2009), bemærkninger til § 43 
67 Lov nr. 468 af 17/6 2008 (2008) § 43-47 
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sentanter for regnskabsbrugerne68. Formanden, næstformændene og regnskabsbrugerne skal være 

uafhængige af branchen, således at flertallet af Revisornævnet er uafhængige af branchen. Mindst 

én fra formandskabet skal være landsdommer.  

Ved de erklæringer, Revisortilsynet har modtaget og gennemgået, og hvor det vurderes, at der er 

tale om ganske væsentlige fejl og mangler og/eller flere/gentagne forhold, oversendes disse revisi-

onsvirksomheder til Revisornævnet til videre behandling. Revisornævnet kan ikende bøder for lov-

overtrædelser og i alvorlige tilfælde frakende revisor og revisionsvirksomheder deres godkendelser.  

Revisornævnet kan tildele advarsler eller pålægge bøder på beløb op til kr. 300.000 til revisorer, 

som tilsidesætter de pligter, som loven foreskriver69. Der kan i tilfælde, hvor revisor tilsidesætter de 

pligter, som loven foreskriver, og har et medansvar herfor, uddeles bøder på beløb op til kr. 

750.00070. Det kan eksempelvis være et medansvar for manglende uafhængighed ved udførelsen af 

en erklæringsopgave med sikkerhed, der gør forskellen. 

Hvis en revisor har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentaget forsømmelse i udøvelsen af sin 

virksomhed og de udviste forhold giver grund til at antage, at den pågældende virksomhed ikke i 

fremtiden vil udøve virksomheden på forsvarlig måde, kan Revisornævnet begrænse den pågælden-

des adgang til at udøve lovpligtig revision eller frakende beskikkelsen på tid fra seks måneder til 

fem år71. 

2.3.2.4 Lovregulerende udgivelser 
Henstilling om kvalitetssikring af 2000  

EU-kommissionen udarbejdede i 2000 en henstilling om kvalitetssikring. Denne henstilling er vig-

tig set i forhold til tilliden til revisors arbejde. Reglerne har til hensigt at sikre, at revisor udfører sit 

arbejde efter lovens og standardernes forskrifter.  

Henstillingen fremhæver, at medlemslandene skal træffe foranstaltninger, der sikrer at alle personer, 

der foretager lovpligtig revision, er omfattet af et kvalitetsstyringssystem72. Udtrykket ”personer” 

henviser til det 8. direktiv, hvori reglerne omkring godkendelse af personer, der foretager lovpligtig 

revision, er defineret. 

                                                             
68 Lov nr. 468 af 17/6 2008 (2008) § 43, stk. 1 
69 Lov nr. 468 af 17/6 2008 (2008) § 44, stk. 1 
70 Lov nr. 468 af 17/6 2008 (2008) § 44, stk. 4 
71 Lov nr. 468 af 17/6 2008 (2008) § 44, stk. 4 
72 EU-kommissionen, (2000 a) afsnit 1 
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Der skelnes mellem to forskellige metoder, som kan anvendes til kvalitetssikring i EU73: 

• Overvågning, hvor ansatte fra en brancheorganisation eller tilsynsmyndighed styrer kva-

litetsstyringssystemerne og foretager kvalitetskontrollen, og 

 

• Sagkyndig vurdering (peer review), hvor personer fra samme faggruppe som den kon-

trollerede aflægger kontrolbesøg. 

Henstillingen har til formål at styrke troværdigheden af offentliggjorte finansielle oplysninger og 

sikre en bedre beskyttelse af aktionærer, investorer, kreditorer og andre berørte parter. Ekstern kva-

litetsstyring har afgørende betydning for høj revisionskvalitet, og eksterne kvalitetsstyringssystemer 

bør derfor være objektive og uafhængige af revisorbranchen.  

Det anbefales i henstillingen: 

• At en offentlig tilsynsmyndighed, hvor revisorer ikke deltager, bør have det endelige ansvar 
for kvalitetsstyringen, og 

• At medlemsstaterne sikrer tilsynsmyndighedens uafhængighed, og 

• At der er gennemsigtighed omkring tilsynsmyndighedens arbejde. 

Kvalitetskontrollen bør efter henstillingen omfatte en vurdering af den interne kvalitetskontrol i 

revisionsvirksomheden. Efterprøvning af dette bør ske ved at foretage revisionstest med hensyn til 

forskellige procedurer og revisionsdokumenter74. Kvalitetsstyringssystemerne bør derfor være un-

derkastet en passende offentlig kontrol foretaget af et kontrolorgan, hvor flertallet af medlemmerne 

ikke er revisorer75.  

Det har i flere år været krævet, at revisionsfirmaerne skal have indført intern kvalitetskontrol i over-

ensstemmelse med RS 1. Det kan være nødvendigt at indføre mere specifikke krav til den interne 

kvalitetskontrol, som bedre kan underbygge kvalitetsvurderingerne. Herudover er det bestemt, at 

kontrollen også skal omfatte revisionspåtegningen, således at der sikres overensstemmelse med reg-

lerne for regnskabsaflæggelse. Dette er for at understrege den rolle, som den lovpligtige revision 

spiller i relation til at håndhæve RS76.  Henstillingen påpeger endvidere, at dette vil være med til at 

opretholde offentlighedens tillid til revisorbranchen og påvise over for myndighederne, at de selv-

regulerende forpligtelser opfyldes i tilstrækkelig og tilfredsstillende grad.  

                                                             
73 EU-kommissionen, (2000 a) afsnit 2 
74 EU-kommissionen, (2000 a) afsnit 4.1 
75 EU-kommissionen, (2000 a) afsnit 6 
76 EU-kommissionen, (2000 a) afsnit 4 
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Selve kvalitetskontrollen skal omfatte følgende områder med henblik på analyse af de enkelte revi-

sionsdokumenter77: 

• Kvaliteten af arbejdspapirerne som grundlag for vurdering af kvaliteten af revisionsarbejdet 

• Overholdelse af RS 

• Overholdelse af etiske principper og regler, herunder regler om uafhængighed 

• Revisionsberetninger: 

o Korrekt format og type for påtegningen 

o Årsregnskabernes overensstemmelse med reglerne for regnskabsaflæggelse som an-

ført i revisionsberetningen 

o Manglende omtale af det forhold, at årsregnskabet ikke opfylder andre retskrav, som 

anført i revisionsberetningen. 

Den offentlige kontrol skal sikre, at kvalitetsstyringen såvel i praksis som i teorien fremstår til-

strækkelig troværdig i offentlighedens øjne, og derfor er kontrollanterne også omfattet af de samme 

regler, som de lovpligtige revisorer. Således omfattes de af reglerne om tavshedspligt, uafhængig-

hed, objektivitet og faglig uddannelse78. Henstillingen gav ikke mulighed for at undtage små revisi-

onsvirksomheder fra kvalitetskontrollen. Baggrunden var, at der også skulle være tillid til den lille 

revisionsvirksomheds arbejde.79 

Henstillingen om kvalitetssikring af 2000 blev implementeret i Revisorloven 2003, blandt andet 

som følge af betænkning nr. 1411 fra Revisorkommissionen, som vil blive gennemgået i afsnit 

2.3.3.3.  

Det nye 8. direktiv af 2006 

Det 8. direktiv blev i 2006 moderniseret. Direktivet videreførte de væsentligste bestemmelser fra 

det tidligere 8. direktiv om godkendelse af revisorer og revisionsvirksomheder. Herudover blev 

principperne i den netop nævnte henstilling om kvalitetssikring indarbejdet80. 

Formålet med direktivet var blandt andet at styrke den lovpligtige revision i EU. Direktivet skal 

blandt andet regulere kravene til godkendelse og uddannelse af revisorer, de etiske regler ved revi-

sors arbejde og det offentlig tilsyn med revisionsvirksomheder og revisorer.  

                                                             
77 EU-kommissionen, (2000 a) afsnit 4.2 
78 EU-kommissionen, (2000 a)afsnit 8-9-10 
79 Johansen, Langsted og Ring (2003), side 246 
80 Erhvervs – og Selskabsstyrelsen (b) 
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Direktivet medfører desuden, at revisorer og revisionsvirksomheder skal følge ISA. ISA skal dog 

først gennemgå en godkendelsesprocedure hos EU, før de træder i kraft for revisionsvirksomheder 

og revisorer i Danmark. 

Vedtagelsen af direktivet har medført en væsentlig udvidet regulering af revisorbranchen i EU. 

Henstillingen om kvalitetssikring var blot et mindstekrav af retningslinjer for medlemsstaterne, 

hvilket blev ændret med implementeringen af det nye 8. direktiv, således at EU’s medlemslande nu 

er tvunget til at implementere indholdet af direktivet i deres nationale lovgivning. Direktivet er også 

kun mindstekrav, hvilket betyder, at medlemslandene godt kan stille strengere krav, medmindre 

andet er direkte fastsat i direktivet. 

Af væsentlige ændringer i det nye 8. direktiv, sammenlignet med det hidtidige direktiv var, at direk-

tivet indeholdt regulering af kvalitetssikring. Hovedparten af tilføjelserne var punkter, der tidligere 

var nævnt i EU's henstilling om kvalitetssikring, men som er blevet tilføjet i direktivet81.  

Direktivet blev endeligt vedtaget den 17. maj 2006. En fælles europæisk regulering var hermed en 

realitet med vedtagelsen af det nye 8. direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsolide-

rede regnskaber.   

EU-kommissionen ønskede med vedtagelsen at skabe harmonisering vedrørende den lovpligtige 

revision på det europæiske marked. Hovedformålet med harmoniseringen er at sikre en god revisi-

onskvalitet og derved få markederne til at fungere korrekt ved at øge regnskabernes pålidelighed 

ved etablering af minimumsstandarder. Vedtagelsen af det nye 8. direktiv var en skelsættende begi-

venhed, der har fået stor indflydelse på revisorbranchen. Dette kom blandt andet til udtryk igennem 

EU-kommissær Charlie McCreevy’s udtalelse:  

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

Clearly it is not appropriate in the 21st century. A cornerstone of the Directive is the establishment 

of an external quality assurance carried out by an independent public oversight body. According to 

the Directive the external quality assurance system should be objective and independent from the 

auditing profession”82. 

Henstilling om kvalitetssikring af 2008 

EU kommissionen udsendte i 2008 en henstilling om kvalitetskontrol gældende for lovpligtige revi-

sorer og revisionsfirmaer, der reviderer virksomheder af offentlighedens interesse. Henstillingen 
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bygger videre på henstillingen af kvalitetssikring. Tendensen har internationalt set båret hen imod, 

at kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlighedens inte-

resse, blev udført af ikke praktiserende revisorer. EU har derfor set sig nødsaget til at udarbejde en 

henstilling, der er tidssvarende med den internationale udvikling. Hensigten med henstillingen har, 

ligesom tidligere henstillinger vedrørende revision, været at øge kvaliteten af revisors arbejde og 

derigennem genskabe tilliden til den lovpligtige revision. EU havde til hensigt at etablere et system, 

der levede op til Sarbanes Oxley Act (SOX), og dermed at forhindre the Public Company Accoun-

ting Oversight Board (PCAOB) i at foretage kvalitetskontrol af europæiske revisionsvirksomheder. 

Henstillingen indeholder en vejledning i, hvordan medlemslandenes kvalitetskontrollanter skal bru-

ge ikke praktiserende revisorer i forbindelse med kvalitetskontrollen af revisionsvirksomhederne. 

Denne henstilling er ikke implementeret i Revisorloven af 200883. Dette betyder, at Revisorloven 

2008 opretholder den struktur, der har været i Revisortilsynet og deres valg af kvalitetskontrollanter 

siden indførelsen af Revisorloven 2003.  

2.3.3 Kvalitetsstyring i Danmark 

2.3.3.1 Revisionsvejledning nr. 4 – 1994 
FSR udgav i 1981 Revisionsvejledning nr. 4 om kvalitetskontrol. I vejledningen benyttes begrebet 

kvalitetskontrol om, hvad vi i dag vil kalde kvalitetsstyring, nemlig ”alle metoder, der anvendes af 

et revisionsfirma for at opnå en høj kvalitet af revisionen og de revisionserklæringer, der skal afgi-

ves, og for om nødvendigt at forbedre kvaliteten heraf” 84. Denne vejledning udkom gennem REVU 

som en oversat og bearbejdet udgave af UEC vejledning nr. 6. FSR var gennem sit medlemskab i 

UEC forpligtet til at publicere de udarbejdede vejledninger. Baggrunden for vejledningen skal 

blandt andet ses i lyset af, at USA i 1980 indførte obligatorisk foreningsbaseret kvalitetskontrol 

gennem American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Man havde både i USA og 

Europa oplevet flere erhvervsskandaler, der satte spørgsmål ved revisors arbejde og man besluttede 

derfor internt i branchen, at der skulle sættes øget fokus på kvaliteten af revisors arbejde.  

For at opretholde revisorbranchens selvregulering og dermed undgå øget lovgivning, så FSR sig 

nødsaget til at tage initiativet til etablering af foreningsbaseret kvalitetskontrol. Til denne overvejel-

se nedsatte FSR et udvalg i 1987, som skulle vurdere, om der på foreningsplan burde blive etableret 

et system for kvalitetskontrol eller kvalitetsstyring for medlemmernes virksomheder85. 

                                                             
83 EU-Kommissionen (2008) 
84 REVU (1981) punkt 1.1 
85 Nielsen (1988) side 9 
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I marts 1994 udgav REVU en opdateret version af Revisionsvejledning nr. 4. Revisionsvejlednin-

gen omhandlende kvalitetsstyring i revisionsfirmaer. Det var indført i revisionsvejledningen, at der 

var forskel på kvalitetssikring og kvalitetskontrol:  

• ”Kvalitetssikring defineres som alle de tiltag, revisionsfirmaet iværksætter for at sikre fir-

maet kvalitet såvel generelt som i den enkelte opgave, og 

• Kvalitetskontrol defineres som den efterfølgende kontrol af, at kvalitetsstyringen har funge-

ret som forudsat. Kvalitetskontrol er en del af kvalitetsstyringen”86. 

Det nye i den opdaterede udgave af vejledningen var, at den efterfølgende kvalitetskontrol fyldte 

mere, samtidig med at det blev påpeget, at kvalitetsstyringen skulle være skriftligt dokumenteret.  

På baggrund af revisionsvejledningen om kvalitetskontrol indførte FSR, foreningsbaseret kvalitets-

kontrol for dens medlemmer i foreningens vedtægter.  

2.3.3.2 Grønbogen af juli 1996 
I 1996 havde de fleste lande i EU efterhånden fået indført foreningsbaseret kvalitetskontrol af revi-

sors arbejde. Man ville fra EU’s side gerne skabe et effektivt indre finansmarked, hvorfor man blev 

nødt til at skabe ensartethed på det europæiske finansmarked, så man derved ville fremstå mere at-

traktiv i investeringsøjemed87 og man blev derfor nødt til at have en ensartet regulering på kvali-

tetsområdet. EU iværksatte derfor en undersøgelse, der havde til hensigt at kortlægge revisorbran-

chens rolle, stilling og ansvar. Det resulterede i udarbejdelsen af en rapport med titlen: “Den lov-

pligtige revisors rolle, stilling og ansvar i den europæiske union” 88. Denne rapport havde blandt 

andet til formål at danne et overblik over, hvordan de enkelte medlemslande benyttede sig af kvali-

tetskontrol for derigennem at komme med anvisninger til en samlet regulering for alle medlemslan-

dene indenfor EU. EU benyttede denne rapport til at udarbejde en grønbog, der havde til formål at 

redegøre for, hvordan EU kunne regulere revisorbranchen. Der var fire konkrete punkter til regule-

ring af kvalitetskontrollen i grønbogen, som kommenteres i hovedtræk nedenfor.   

Det fremgår af grønbogen, at det var et problem, at medlemsstaterne ikke benyttede de samme RS 

til udførelsen af revisionsopgaver89. De fleste nationale sammenslutninger af revisorforeninger hav-

de udviklet deres egne RS, inspireret at IFAC’s standarder, men der var ingen kongruens medlems-

landene imellem. Resultatet var, at kvaliteten af revision var forskellig medlemsstaterne imellem. 

                                                             
86 Revisorhåndbogen (1999) side 279, pkt. 1,2 
87 Revisorkommissionen, (2000) side 28 
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89 EU-kommissionen (1996) side 25 (4.34) 
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Grønbogen foreslår på baggrund heraf, at der skulle oprettes fælles EU-standarder for udførelsen af 

revisionsopgaver i Europa. EU nedsatte derfor et organ, der skulle sikre, at RS, der var udarbejdet af 

IFAC, opfyldte de europæiske krav. Dette var tillige medvirkende til at sikre en øget europæisk 

indflydelse på udviklingen af internationale RS. 

Endvidere fremgår det af grønbogen, at revisionssystemet først ville blive effektivt, hvis standar-

derne blev håndhævet, og der blev indført en passende kvalitetskontrol. Hvis der blev oprettet et 

organ på EU-plan til dette formål, kunne det blandt andet få til opgave at undersøge, hvordan kvali-

tetskontrol på revisionsområdet sikres i de forskellige medlemsstater90.  

Grønbogen blev sendt i høring af EU og de enkelte medlemslande havde der mulighed for at kom-

me med indsigelser til grønbogen. Der var argumenter for og imod indholdet af grønbogen og især 

interesseorganisationerne var skeptiske og argumenterede for at bibeholde revisorbranchens selvre-

gulering på området. Dette på trods blev samarbejdet i de efterfølgende år udvidet medlemsstaterne 

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

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

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

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

vendt i USA. 

2.3.3.3 Revisorkommissionens betænkning nr. 1411  
I 199891 blev Revisorkommissionen bedt om at udarbejde en redegørelse til brug for overvejelser 

om ændring af revisorlovgivningen i Danmark. Redegørelsen medførte, at der i Folketinget blev 

vedtaget forskellige ændringer af de daværende revisorlove. Ændringerne blev foretaget i to etaper. 

Den første etape blev gennemført i december 199992 og omhandlede kun mindre justeringer af de 

daværende revisorlove. I januar 200193 blev Revisorkommissionen anmodet om at udarbejde en 

betænkning omhandlende en ny Revisorlov, gældende for både statsautoriserede og registrerede 

revisorer. Betænkningen skulle tage højde for den internationale udvikling, herunder EU-

henstillingen om kvalitetssikring94.  

                                                             
90 EU-kommissionen (1996) side 25 (4.36) 
91 Revisorkommissionen (2000) side 227 
92 Revisorkommissionen (2000) side 244 
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94 Revisorkommissionen (2000) side 132 
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2.3.3.4 Kvalitetsstyring reguleret i Revisorloven  
På baggrund af Revisorkommissionens betænkning, herunder henstillingen om kvalitetssikring, 

blev der vedtaget en ny revisorlov i 2003, der regulerede revisorbranchen for både statsautoriserede 

og registrerede revisorer.  

Kvalitetsstyring blev med vedtagelsen af Revisorloven 2003 nu lovreguleret. Der blev indført ret-

ningslinjer vedrørende et offentligt kvalitetsapparatur bestående af E&S som højeste instans, samt 

de underliggende organer - Revisornævnet, Revisorkommissionen og Revisortilsynet, hvis med-

lemmer alle er udvalgt af E&S. Væsentligt for vores afhandling er, at der med vedtagelsen af Revi-

sorloven blev indført offentlig kvalitetskontrol i form af Revisortilsynet95. 

Revisorloven har løbende, siden indførelsen, stået overfor forskellige udfordringer i henhold til nye 

krav fra EU. Allerede i maj 2003 kom EU med en meddelelse angående styrkelse af den lovpligtige 

revision i EU. Denne meddelelse mundede ud i den tidligere nævnte opdatering af det 8. direktiv. 

2.3.4 Regulering af revisors arbejde i Revisorloven 
Som nævnt i de foregående afsnit, blev EU kommissionens henstilling om kvalitetssikring imple-

menteret i Revisorloven 2003. Tillige samlede man de tidligere to revisorlove i én lov for både 

statsautoriserede og registrerede revisorer. Som noget helt nyt blev der med vedtagelsen af loven nu 

regulering vedrørende kvalitetsstyring af revisors arbejde. Nedenfor kommenteres udvalgte områder 

i Revisorloven 2003 og Revisorloven 2008 vedrørende kvalitetskontrol, Revisortilsynet samt lovens 

omfang. 

2.3.4.1 Regulering af kvalitetsstyring vedrørende revisors arbejde, Revisorloven 2003 
De væsentligste områder i Revisorloven 2003 for vores afhandling er;  

• Lovens anvendelsesområde 

• Beskikkelsen som statsautoriseret revisor 

• Revisors uafhængighed 

• Revisionsvirksomheder 

• Revisortilsynet 

• Disciplinærnævnet (nu Revisornævnet).  

Revisorloven 2003 fandt anvendelse ved revisors revision af regnskaber m.v. og supplerende beret-

ninger, samt ved revisors afgivelse af erklæringer og rapporter, der i øvrigt kræves i henhold til lov-

                                                             
95 Lov nr. 468 af 17/6 2008 (2008), kapitel 9 
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givningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers eget brug.96 Loven regulerede således 

ikke, sådan som det er tilfældet i de tidligere revisorlove før denne, grænserne for revisors virksom-

hed, men alene de områder der er af betydning for revisors uafhængighed og virke som offentlighe-

dens tillidsrepræsentant - nemlig revision samt erklæringsafgivelse.  

En af forudsætningerne for, at E&S kunne godkende en revisionsvirksomhed, var, at revisionsvirk-

somheden lod sig undergive reglerne om kvalitetskontrol.97 Det var defineret, at de opgaver som 

revisor udførte, alene måtte udføres af statsautoriserede eller registrerede revisionsvirksomheder, 

der lod sig undergive reglerne om kvalitetskontrol98. Såfremt en revisionsvirksomhed ikke lod sig 

underkaste den lovpligtige kvalitetskontrol, ville beskikkelsen bortfalde99. Kvalitetskontrollen af 

revisorer skulle foretages på virksomhedsniveau og tog udgangspunkt i den enkelte revisionsvirk-

somhed, og ikke i de enkelte revisorer. Derved ville alle revisorer, der udførte revision, blive omfat-

tet af kvalitetskontrollen100.  

Det fremgik af loven, at kvalitetskontrollen skulle omfatte udførelsen af og uafhængigheden i for-

bindelse med de opgaver, som revisor beskæftiger sig med101. Loven gik således et skridt videre end 

henstillingen, idet bestemmelserne om lovpligtig kvalitetskontrol omfattede enhver form for erklæ-

ring, som ikke alene skal anvendes af revisor, men tillige anvendes overfor tredjemand. Kvalitets-

kontrollanten skulle kontrollere at der var opstillet retningslinjer, der sikrede, at revisor vurderede, 

om der kunne foreligge omstændigheder, der var egnet til at rejse tvivl om revisors uafhængig-

hed102. 

Kvalitetskontrollen skulle foretages med højst fire års mellemrum103. Kontrolfrekvensen harmone-

rede med EU-henstillingen om kvalitetssikring, der som hovedregel anbefalede en kontrolfrekvens 

på mellem 3-6 år, samt med de ordninger, der eksisterede i foreningsregi for blandt andet FSR, på 

3-4 år. Revisortilsynet kunne i konkrete situationer bestemme, at kvalitetskontrollen kunne foreta-

ges med et interval på op til seks år104. Dette kunne eksempelvis være i tilfælde, hvor der var tale 

om små revisionsvirksomheder med et begrænset antal opgaver, der indebar lovpligtig revision. 

Omvendt ville det også være muligt at foretage hyppigere kontrol af revisionsvirksomheder, hvor 

                                                             
96 Lov nr. 302 af 30/4 2003 (2003) § 1, stk. 2 
97 Lov nr. 302 af 30/4 2003 (2003) §§ 6, stk. 1, nr. 3 og 14, stk. 1 
98 Lov nr. 302 af 30/4 2003 (2003) § 12, stk. 1 
99 Lov nr. 302 af 30/4 2003 (2003) § 6, stk. 1, nr. 2 
100 Lov nr. 302 af 30/4 2003 (2003) § 12 
101 Lov nr. 302 af 30/4 2003 (2003) § 14, stk. 2 
102 Lov nr. 302 af 30/4 2003 (2003) § 11, stk. 4 
103 Lov nr. 302 af 30/4 2003 (2003) § 14, stk. 3 
104 Lov nr. 302 af 30/4 2003 (2003) § 14, stk. 3 
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Revisortilsynet af for eksempel offentlige myndigheder var blevet gjort opmærksom på, at der kun-

ne være problemer af den ene eller anden karakter. 

Den kontrollerede revisionsvirksomheds pligter overfor kvalitetskontrollanten var ligeledes regule-

ret i loven, hvoraf det fremgik, at det var af afgørende betydning for kvalitetskontrollens gennemfø-

relse, at kvalitetskontrollanten fik adgang til de arbejdspapirer og anden dokumentation, der havde 

ligget til grund for en erklæringsopgave105. Forholdet svarede til forholdet mellem en revisionsplig-

tig virksomhed og dennes revisor. Dette forhold var tidligere reguleret i Aktieselskabslovens § 54 b 

(nu Selskabslovens § 133), som havde en tilsvarende ordlyd som i Revisorloven og var en velkendt 

bestemmelse for revisorerne106. 

Kvalitetskontrollen skulle foretages af kvalitetskontrollanter, der blev udpeget af Revisortilsynet for 

en 5-årig periode107. Revisortilsynet var, og er, et tilsyn nedsat af E&S108 der skulle sikre, at kvali-

tetskontrollen gennemføres i overensstemmelse med lovens regler109. Revisortilsynet skulle omfatte 

en formand og 8 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer skulle være statsautoriserede revisorer, 2 skulle 

være registrerede revisorer, mens de resterende 4 medlemmer skulle være repræsentanter for regn-

skabsbrugerne, og de måtte ikke være hverken statsautoriserede eller registrerede revisorer110. For-

manden måtte heller ikke bestrides af hverken en statsautoriseret eller registreret revisor. På denne 

måde sikredes det, at flertallet af Revisortilsynet bestod af ikke-revisorer, hvilket skulle have været 

medvirkende til at sikre offentlighedens tillid hertil. Nedsættelsen af Revisortilsynet opfyldte EU-

henstillingens anbefaling om, at kvalitetsstyringssystemet skulle være underlagt en passende offent-

lig kontrol. Det forudsættes, jf. forarbejdningerne til loven, at kvalitetskontrollen skulle ske i sam-

arbejde mellem Revisortilsynet og revisorforeningerne, således at foreningerne medinddrages i den 

fagkyndige del af sagsbehandlingen og vurderingen af kvalitetsstyringen i revisionsvirksomhederne. 

Foreningerne havde gennem deres erfaring med den foreningsbaserede kvalitetskontrol opnået en 

betydelig viden og indsigt i revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyring.111 Endvidere havde davæ-

rende Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen i et svar til Erhvervsudvalget, udtalt;  

”De to revisorforeninger har gennem deres arbejde med den foreningsbaserede kvalitetskontrol 

opnået betydelig viden og indsigt i revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyring, og det vil derfor være 

                                                             
105 Lov nr. 302 af 30/4 2003 (2003) § 14, stk. 4 
106 Johansen, Langsted og Ring (2003) side 249 
107 Lov nr. 302 af 30/4 2003 (2003) § 16, stk. 1 
108 Lov nr. 302 af 30/4 2003 (2003)§ 15, stk. 1 
109 Lov nr. 302 af 30/4 2003 (2003) § 15, stk. 3 
110 Lov nr. 302 af 30/4 2003 (2003) § 15, stk. 1 
111 Johansen, Langsted og Ring (2003) side 251 
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naturligt i forbindelse med opbygningen af den obligatoriske kvalitetskontrol, at foreningerne bi-

drager med denne viden”112. 

Reglerne for gennemførelsen af kvalitetskontrollen skulle blandt andet indeholde retningslinjer 

for113; 

• Hvem der kunne udføre kontrollen,  

• Udvælgelse af kvalitetskontrollanter,  

• Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol samt  

• Omfanget af kvalitetskontrollen.  

EU-henstillingen om kvalitetssikring opererede, som tidligere nævnt, med to grundlæggende meto-

der til kvalitetsstyring, som den så for ligeværdige. Revisorloven forudsatte, at modellen med sag-

kyndig vurdering (peer review) skulle følges, således at kontrollen blev gennemført af statsautorise-

rede og registrerede revisorer. Herved blev der draget nytte af den faglige ekspertise, som revisorer-

ne allerede havde opbygget gennem deres foreningsbaserede kvalitetskontrol. 

I de foreningsbaserede systemer udvalgte revisionsvirksomhederne selv sin kontrollant. Idet der var 

tale om et system med offentligt kontrol, var det helt afgørende, at offentligheden havde tillid til 

systemet. Hensynet til systemets troværdighed i offentligheden talte således for, at Revisortilsynet 

skulle have det endelige ansvar for udvælgelse af kvalitetskontrollanterne. Ud fra lovtekstens ordlyd 

var der ikke noget til at hinder for, at revisionsvirksomhederne selv udvalgte deres kvalitetskontrol-

lanter. Forarbejdet til loven efterlod dog ingen tvivl om, at det var Revisortilsynets opgave at fore-

tage den endelige krydsning mellem kvalitetskontrollanten og revisionsvirksomheden114. 

Kvalitetskontrollen skulle i henhold til EU-henstillingen omfatte både generelt anvendte procedurer 

i et revisionsfirma og en gennemgang af revisionsopgaver. Gennemgang af procedurerne for kvali-

tetskontrol skulle sikre, at revisionsvirksomhederne havde etableret de fornødne procedurer for kva-

litetsstyringen. Det skulle kontrolleres, at revisionsvirksomhederne havde opstillet retningslinjer, 

der sikrede, at revisor, inden der blev udarbejdet erklæringsopgaver, vurderede, om der forelå om-

stændigheder, der var medvirkende til at rejse tvivl om revisors uafhængighed. Henstillingen gik på 

dette område videre end den foreningsbaserede kontrol, der ikke omfattede egentlig sags kontrol. 

Ved den konkrete sags gennemgang skulle der foretages en vurdering af, hvorvidt revisors erklæ-

ring var i overensstemmelse med de udarbejdede arbejdspapirer, gældende lovgivning mv. Herun-

                                                             
112 Johansen, Langsted og Ring (2003) side 252 
113 Lov nr. 302 af 30/4 2003 (2003) § 15, stk. 4 
114 Johansen, Langsted og Ring (2003) side 254 
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der skulle det kontrolleres, at en eventuel årsrapport, bedømt på den foreliggende dokumentation, 

ikke indeholdt væsentlige fejl eller mangler, som burde have været påtalt i revisors påtegning115. 

Kontrollen var ikke tænkt som en 2. revision af revisionsvirksomhedernes klienter, men derimod 

blot en kontrol af revisors erklæring, herunder en gennemgang af arbejdspapirer, dokumentation og 

andre overvejelser i forbindelse med afgivelsen af erklæringer.     

De af Revisortilsynet udpegede kvalitetskontrollanter skulle udføre kvalitetskontrollen i overens-

stemmelse med de regler, der er udstedt herom.116 Reglerne var ikke endeligt defineret i loven, men 

blev udarbejdet af Revisortilsynet og er kaldt ”Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol 

og rapportering herom”. Dette var en vejledning til kontrollanterne om, hvorledes en kvalitetskon-

trol skulle forløbe. Tillige indeholdt vejledningen formalia og rapporteringskrav mv. Udarbejdelsen 

af retningslinjerne skete i samarbejde med revisorbranchens foreninger. Foreningerne bidragede 

med deres erfaringer og kompetencer, som de havde fra deres respektive foreningsbaserede kon-

trolbesøg. 

Efter afsluttet kvalitetskontrol skulle kvalitetskontrollanterne udfærdige en erklæring, der skulle 

indsendes til Revisortilsynet. Erklæringen skulle indeholde kontrollens genstand, art og omfang 

samt en vurdering af kontrolresultatet117. Revisortilsynet skulle på baggrund af de modtagne erklæ-

ringer, hvor der var fundet fejl eller mangler, vurdere, hvorvidt der var behov for at give påtale uden 

yderligere opfølgning før næste ordinære kontrolbesøg, påtale med fornyet kontrolbesøg, eller om 

den kontrollerede revisionsvirksomhed skulle indbringes for Revisornævnet118. 

Slutteligt fremgår det af Revisorloven, at alle parter der indgår i arbejdet med kvalitetskontrollerne, 

er underlagt samme habilitetsbestemmelser, som gælder for revisorer119. Habilitetskravet vedrøren-

de uafhængigheden skal ses som et dobbeltkrav, idet kontrollanten både skal være uafhængig af den 

revisor, hvis revisionsvirksomhed bliver kontrolleret, samt af de klienter, hvis enkeltsager bliver 

udtaget til kontrol120. 

Habilitetsbestemmelserne er reguleret i Revisorloven og omhandler den konkrete uafhængighed. 

Loven indeholder en overordnet generalklausul, eksempler, hvor revisor under alle omstændigheder 

vil være inhabil og eksempler, hvor revisor kan være inhabil121. 

                                                             
115 Johansen, Langsted og Ring (2003) side 255 
116 Lov nr. 302 af 30/4 2003 (2003)§ 16, stk. 2 
117 Lov nr. 302 af 30/4 2003 (2003) § 16, stk. 3 
118 Lov nr. 302 af 30/4 2003 (2003) § 16, stk. 5 
119 Lov nr. 302 af 30/4 2003 (2003) §§ 11 & 17 
120 Johansen, Langsted og Ring (2003) side 261 
121 Lov nr. 486 af 17/6 2008 (2008) § 11 
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2.3.4.2 Regulering af kvalitetsstyring vedrørende revisors arbejde, Revisorloven 2008 
Som konsekvens af det nye 8. direktiv om lovpligtig revision, har vi i Danmark valgt at udarbejde 

en ny revisorlov, der erstatter Revisorloven 2003. Revisorloven 2008 er væsentligt ændret i sin op-

bygning sammenlignet med den hidtidige lov, men indeholder stadig bestemmelser fra Revisorlo-

ven 2003. Størstedelen af de bestemmelser fra 2003, som er taget med i Revisorloven 2008, er 

uændrede, mens nogle af bestemmelserne er sammenskrevet med nye bestemmelser, hvilket bevir-

ker, at mange af bestemmelserne har fået en ny placering i Revisorloven 2008. Nedenfor redegøres 

for relevante ændringer vedrørende kvalitetskontrol i Revisorloven 2008 i forhold til Revisorloven 

2003.  

De væsentligste områder i Revisorloven 2008 for vores afhandling er: 

• Lovens anvendelsesområde 

• Godkendelse som revisionsvirksomhed 

• Kvalitetsstyring og kvalitetskontrol 

• Revisortilsynet 

• Revisornævnet. 

Ordlyden af lovens anvendelsesområde er: 

”Loven finder anvendelse ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder 

revisors udtalelser om ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven, og ved revisors afgivel-

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

brug.”122 

Det skal bemærkes, at der er ændret i ordlyden i forhold til lovens anvendelsesområde i Revisorlo-

ven 2003. Væsentligt er det nu, at Revisorloven 2008 alene finder anvendelse på revisors erklæ-

ringsopgaver med sikkerhed. En ”erklæringsopgave med sikkerhed” er en opgave, hvor revisor ud-

trykker en konklusion, der er udformet for at højne troværdigheden og øge graden af tillid til emnet 

for erklæringen over for de tiltænkte brugere af den pågældende information. Det er et af kendeteg-

nene ved erklæringer med sikkerhed, at det i erklæringen er beskrevet, hvad det udførte arbejde har 

omfattet, ligesom der vil være en konklusion. I beskrivelsen af det udførte arbejde vil det fremgå, 

om arbejdet er udført med henblik på at afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed eller be-

grænset sikkerhed. I konklusionen vil det endvidere ud fra formuleringen fremgå, om der er tale om 

en ”positiv” bekræftelse (erklæring med høj grad af sikkerhed) eller en ”negativ” bekræftelse (er-

                                                             
122 Lov nr. 486 af 17/6 2008 (2008) § 1, stk. 2 
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klæring med begrænset sikkerhed). Konklusionen i begge situationer kan være tilpasset, hvis revi-

sor angiver forbehold, en afkræftende konklusion, eller afviser at afgive en konklusion. Revisor 

udfører en erklæringsopgave med sikkerhed under udvisning af professionel skepsis med det mål at 

opnå tilstrækkeligt og egnet bevis for, at erklæringsemnet ikke indeholder væsentlig fejlinformati-

on123. 

En erklæring uden sikkerhed betyder også, at revisor ikke udtaler sig om, hvorvidt erklæringens 

emne, eksempelvis en årsrapport, er uden væsentlig fejlinformation i forhold til lovgivningen og 

øvrige krav til indholdet af en årsrapport. Er der tale om en erklæringsopgave uden sikkerhed, må 

erklæringen ikke indeholde en udtalelse, der kan forveksles med en konklusion udformet med hen-

blik på, at øge de tiltænkte brugeres tillid til udfaldet af vurderingen af erklæringsemnet. Afgørende 

for, om en erklæring er omfattet af loven, er derfor om den udtrykker en grad af sikkerhed. Hvis 

erklæringen ikke udtrykker enten høj grad af sikkerhed eller begrænset sikkerhed, finder loven der-

med ikke anvendelse i samme grad. 

Hvis en revisionsvirksomhed nægter at lade sig underkaste reglerne om kvalitetskontrol, skal Revi-

sortilsynet, ligesom i Revisorloven 2003, meddele E&S herom, hvorefter revisionsvirksomheden vil 

blive slettet fra Revireg, og dermed miste retten til at drive revisionsvirksomhed. Det fremgår af 

loven, at E&S kan fratage revisionsvirksomheders godkendelse, hvis de nægter at lade sig underka-

stet kvalitetskontrollen124. Ligeledes fremgår det, at for at blive godkendt som revisionsvirksomhed, 

skal virksomheden lade sig underkaste kvalitetskontrol125. Disse lovbestemmelser er ikke nye, men 

blot videreførelser fra Revisorloven 2003. 

Loven indeholder de krav og pligter, som revisionsvirksomhederne skal leve op til vedrørende kva-

litetsstyringssystemer og i forbindelse med den eksterne kontrol af kvalitetsstyringssystemet126.  

Det er direkte indskrevet i loven, at revisionsvirksomhederne skal have et kvalitetsstyringssystem 

og skal kunne dokumentere anvendelsen heraf127. Dette er en præcisering i forhold til Revisorloven 

2003. Der er dermed alene tale om en lovfæstelse af allerede gældende god kvalitetsstyringsskik.  

Bestemmelsen om, at revisionsvirksomhederne skal underkastes kvalitetskontrol128, svarer i det 

store hele til Revisorloven 2003’s bestemmelser. Som konsekvens af lovens ændrede anvendelses-

                                                             
123 Jensen, Olsen, Langsted og Ring (2009) bemærkninger til § 1 
124 Lov nr. 486 af 17/6 2008 (2008) §§ 14, stk. 2 & 29 
125 Lov nr. 486 af 17/6 2008 (2008) §§ 13, stk. 1, nr. 2 
126 Lov nr. 486 af 17/6 2008 (2008) §§ 28 & 29 
127 Lov nr. 486 af 17/6 2008 (2008) §§ 28, stk. 1 
128 Lov nr. 486 af 17/6 2008 (2008) §§ 29, stk. 1 
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område, finder den lovpligtige kvalitetskontrol dog kun anvendelse på revisionspåtegninger med 

sikkerhed.  

Kvalitetskontrollen omfatter en vurdering af kvalitetsstyringssystemet samt udførelsen af og uaf-

hængigheden i forbindelse med de erklæringsopgaver med sikkerhed, som revisor beskæftiger sig 

med. Dette er ligeledes i overensstemmelse med den tidligere lov, bortset fra at der er sket en yder-

ligere præcisering heraf, samt at der direkte henvises til § 28 omhandlende revisionsvirksomheder-

nes kvalitetsstyringssystem. 

Hvor kvalitetskontrollen tidligere skulle udføres med højst fire års mellemrum, skal den nu udføres 

med højst seks års mellemrum129. Såfremt en revisionsvirksomhed reviderer virksomheder af of-

fentlighedens interesse130, skal kvalitetskontrollen dog udføres med højst tre års mellemrum. Virk-

somheder af offentlighedens interesse omfatter blandt andet børsnoterede virksomheder og statslige 

aktieselskaber. Der er således tale om en lempelse for de fleste revisionsvirksomheder, mens der er 

tale om en skærpelse for de revisionsvirksomheder, der udfører revision af virksomheder af offent-

lighedens interesse. Disse ændringer i kontrolfrekvensen stemmer direkte overens med det nye 8. 

direktiv131. 

E&S havde allerede efter den tidligere lov ansvaret for en lang række af de opgaver, som skal vare-

tages af det offentlige system. Styrelsen ændrede imidlertid rolle fra at administrere loven til at 

skulle føre et egentligt tilsyn132.  Det fremgår af loven, at E&S er ansvarlig for tilsynet med Revi-

sortilsynets kvalitetskontrol133.  

Principperne for offentligt tilsyn og kvalitetsstyringssystemer er integreret i den nye Revisorlov134. 

Den tidligere lov vedrørende Revisortilsynet er således blevet tilpasset og opdateret i henhold til det 

nye direktiv.  

Det var forudsat i de tidligere regler om den lovpligtige kvalitetskontrol, at den skulle ske i samar-

bejde med revisorforeningerne, således at de kunne medinddrages i den faglige del af sagsbehand-

lingen og vurderingen af kvalitetsstyringen i revisionsvirksomhederne. Muligheden for dette samar-

bejde, som i øvrigt ikke har været anvendt, er med vedtagelsen af den nye Revisorlov ikke videre-

                                                             
129 Lov nr. 486 af 17/6 2008 (2008) §§ 29, stk. 3 
130 Lov nr. 486 af 17/6 2008 (2008) §§ 21, stk. 3 
131 Europaparlamentet (2006), art. 29H og 43 
132 Jensen, Olsen, Langsted og Ring (2009) bemærkninger til § 32 
133 Lov nr. 486 af 17/6 2008 (2008) §§ 32, stk. 2, nr. 2 
134 Europaparlamentet (2006), art. 29, 32 og 43  
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ført. Dette skyldes, at det 8. direktiv forudsætter, at kvalitetskontrollen skal være uafhængig af de 

revisorer og revisionsvirksomheder, som kontrolleres135. 

Ved udvælgelsen af kvalitetskontrollanterne kræver det nye 8. direktiv, at kvalitetskontrollen orga-

niseres, så det er uafhængigt af de revisorer og revisionsvirksomheder, der skal kontrolleres, og at 

kvalitetskontrollanten udvælges på en sådan måde, at der ikke er interessekonflikter mellem kon-

trollanten og den revisor eller den revisionsvirksomhed, der skal kontrolleres. Den tidligere frem-

gangsmåde med at foretage udvælgelsen af kvalitetskontrollanterne kunne derfor ikke videreføres. 

De nye retningslinjer for udvælgelsen af kvalitetskontrollanterne fremgår af bekendtgørelsen om 

kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed136. Heri fremgår det blandt andet, at kvalitetskon-

trollanterne skal udvælges af Revisortilsynet. Se mere herom i afsnit 2.3.5.2 om ”Gennemførslen af 

en kvalitetskontrol”.  

Tidligere blev betalingen af kontrollanten afholdt af den virksomhed, der blev kontrolleret på bag-

grund af faktura fra den aktuelle kontrollant. Af det 8. direktiv fremgår det dog, at kvalitetsstyrings-

systemet skal organiseres på en sådan måde, at det ikke udsættes for mulig urimelig påvirkning fra 

revisorer og revisionsvirksomheder137. Efter de nye regler er det derfor Revisortilsynet, der indgår 

en aftale med kontrollanten om kontrolbesøget og herunder indgår honoraraftale. Omkostningerne 

skal dog afholdes af revisionsvirksomheden, som får foretaget kontrolbesøget, hvorfor Revisortilsy-

net efterfølgende viderefakturerer omkostningerne til revisionsvirksomheden. Dette gøres for at 

leve op til direktivets skærpede bestemmelser om uafhængigheden ved udførelsen af kvalitetskon-

trollen. Honorartilbuddet fra kvalitetskontrollanten for udførelsen af kvalitetskontrollen skal leve op 

til lovens bestemmelser, hvoraf det fremgår, at revisor (herunder kontrollant) ikke må tage et højere 

vederlag for sit arbejde, end der kan anses for rimeligt138. Det forventes endvidere, at eftersom kva-

litetskontrollen foretages af praktiserende revisorer, har de den fornødne kendskab hertil og vil der-

for agere herefter. Det er ikke muligt for revisionsvirksomhederne at klage over honorarets størrel-

se. 

Reglerne om Revisortilsynets godkendelse af de personer, der kan udføre kvalitetskontrollen, vide-

reføres med mindre ændringer fra de tidligere bestemmelser139. Den væsentligste ændring er såle-

des, at E&S kan udpege andre end revisorer til at udføre konkrete kontrolopgaver. Det kan for ek-

sempel være kontrollanter fra det norske, svenske eller britiske tilsyn, ligesom det kan være advoka-

                                                             
135 Jensen, Olsen, Langsted og Ring (2009) bemærkninger til § 34, stk. 3 
136 BEK nr. 42 af 23/1 2009 (2009), kapitel 2  
137 Europaparlamentet (2006), art. 29, stk. 1, litra b 
138 Lov nr. 486 af 17/6 2008 (2008) §§ 26, stk. 2, nr. 1 
139 Lov nr. 486 af 17/6 2008 (2008) §§ 35 
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ter eller andre, der besidder den fornødne kompetence og kendskab eller besidder særlige sagkund-

skaber. Det afgørende er, at kontrolteamet som helhed besidder den fornødne kompetence til at 

kunne foretage den konkrete kontrol. Der kan forekomme situationer, hvor det ikke er muligt for 

revisortilsynets udpegede kontrollanter at foretaget kontrollen, herunder specielt de tilfælde hvor en 

revisionsvirksomhed eksempelvis er underlagt bestemmelser fra det amerikanske tilsyn PCAOB, 

hvorfor det af uafhængighedsmæssige grunde ikke er muligt at benytte praktiserende revisorer til 

kontrollen.  

Revisorlovens tidligere bestemmelser omkring uafhængighed og tavshedspligt for medlemmer af 

Revisortilsynet, kvalitetskontrollanter samt andre, der er involveret i en kvalitetskontrol, er i det 

væsentligste videreført i den nye Revisorlov140. Reglerne om tavshedspligt er lempet i forhold til 

Revisornævnet og E&S, som følge af etableringen af et egentligt offentligt tilsynssystem med revi-

sorer og revisionsvirksomheder. Der er således indført en ny bestemmelse i Revisorloven 2008, 

hvoraf det fremgår, at uanset revisorernes tavshedspligt kan de inddragede personer ved en kvali-

tetskontrol videregive oplysninger til E&S og hermed Revisornævnet, uden at være omfattet af 

straffelovens bestemmelser141. Dette er i overensstemmelse med det nye 8. direktiv, hvori det frem-

går, at medlemsstaterne skal sikre, at lovgivningen muliggør et effektivt samarbejde mellem med-

lemsstaternes tilsynsmyndigheder og at medlemsstaternes kompetente myndigheder skal samarbej-

de og udveksle oplysninger til brug for løsningen af de opgaver, der er fastlagt i 8. direktiv142. 

2.3.5 Praktisk gennemførelse af kvalitetskontrol 

2.3.5.1 Foreningsbaseret kvalitetskontrol for perioden 1994 til 2003/04 
Formålet med FSR’s kvalitetskontrol har været at tilskynde og støtte medlemmer og revisionsvirk-

somheder i bestræbelserne på at sikre kvaliteten af de statsautoriserede revisorers ydelser.  

Kvalitetskontrollen var obligatorisk for statsautoriserede revisorer, der var medlemmer af FSR, og 

som praktiserede som revisorer. Kontrollen omfattede derfor ikke medlemmer, der havde deponeret 

beskikkelsen som statsautoriseret revisor. 

Den foreningsbaserede kvalitetskontrol var en obligatorisk ekstern kvalitetskontrol for FSR’s med-

lemsvirksomheder, og omfattede opgaver inden for virksomhedsområdet. Ordningen indebar, at alle 

medlemsvirksomheder med visse intervaller skulle underkastes kvalitetskontrol udført af et andet 

revisionsfirma (peer review). Alle firmaer skulle underkastes kontrol i løbet af hver kontrolperiode, 

                                                             
140 Lov nr. 486 af 17/6 2008 (2008) §§ 36 
141 Lov nr. 486 af 17/6 2008 (2008) §§ 36, stk. 2 og stk. 4 
142 Europaparlamentet (2006), artikel 33 
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der var på 4 år. Kvalitetskontrollen var fastsat i FSR’s tidligere vedtægter, jf. §§ 3, 5, 25 og 26, samt 

i retningslinjerne for gennemførelse af den foreningsbaserede kvalitetskontrol og rapportering her-

om og i FSR’s retningslinjer for obligatorisk efteruddannelse afsnit 13-14. 

Det udvalgte revisionsfirma valgte selv sin kontrollant blandt FSR’s medlemmer, som dog godken-

des af Kvalitetsudvalget under FSR. De nærmere krav til kontrollanternes uafhængighed og kompe-

tence fremgik af den aftale om kvalitetskontrol, der skulle indsendes til Kvalitetsudvalget. 

Det var afgørende, at kvalitetskontrollanten var kompetent og uafhængig af det firma, der skulle 

kontrolleres. Derudover skulle de almindelige regler i revisorlovgivningen og i de faglige standar-

der efterleves. Eksempelvis måtte der ikke foretages krydsende kvalitetskontrol, hvor to revisions-

firmaer foretog kvalitetskontrol af hinanden. Kvalitetskontrollanten ville ligeledes være inhabil, 

hvis han eller hans firma sammen med det firma, der skulle kontrolleres, deltog i et fagligt samar-

bejde om kvalitetsstyring og kvalitetskontrol. 

Efter at have foretaget en gennemgang og bedømmelse af kvalitetsstyringssystemet i det kontrolle-

rede revisionsfirma, skulle kontrollanten i form af en erklæring informere Kvalitetsudvalget og det 

kontrollerede firma om resultatet. Såvel kontrollanten som Kvalitetsudvalget var underlagt tavs-

hedspligt om alle oplysninger, de blev bekendt med i forbindelse med kontrollen.  

Såfremt kontrollen havde afdækket mangler i kvalitetsstyringen, skulle Kvalitetsudvalget tage stil-

ling til eventuelle sanktioner. Disse kunne enten bestå i en henstilling om, at kvaliteten af revisions-

firmaets kvalitetsstyring forbedres på visse områder inden næste ordinære udtrækning eller i udvæl-

gelse af firmaet til fornyet kontrol i det efterfølgende år. Ultimativt kunne FSR’s bestyrelse, efter 

indstilling fra Kvalitetsudvalget, ekskludere et medlem, der ikke opfyldte pligterne i henhold til 

FSR’s vedtægter og retningslinjerne for kvalitetskontrol. 

I visse særlige tilfælde anmodes kontrollanten om at udføre en supplerende kontrol med henblik på 

at påse, at de nødvendige forbedringer var foretaget, inden Kvalitetsudvalget endeligt tog stilling til 

firmaets kvalitetsstyring og eventuelle sanktioner. En supplerende kontrol indebar, i modsætning til 

en fornyet kontrol, at kontrollanten kunne nøjes med at gennemgå og vurdere nærmere fastlagte 

forhold i firmaets kvalitetsstyring.  

Foreningsbaseret kvalitetskontrol for perioden 2003/04 til 2008 

I forbindelse med at Revisortilsynet skulle forestå den obligatoriske kvalitetskontrol af revisions-

virksomhederne, valgte FSR’s Kvalitetsudvalg kun at foretage kvalitetskontrol af ”andre professio-

nelle ydelser”. Heri ligger alle opgaver inden for virksomhedsområdet, som ikke er dækket af Revi-
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sorlovens § 1, stk. 2. FSR’s redegørelser i perioden 2003/4 til 2008 omfattede derfor ikke kvalitets-

kontrol af erklæringsopgaver efter Revisorlovens § 1, stk. 2. 

FSR omlægger kvalitetskontrol 

Den kvalitetskontrol og det tilsyn, som FSR’s medlemmer har været underlagt siden 1994 bliver 

med indførslen af den nye Revisorlov, der trådte i kraft den 1. juli 2008, nedlagt143. 

En analyse viste144, at FSR’s eksisterende kvalitetskontrol i store træk opfanger de samme fejl og 

mangler, som blev opdaget i den offentlige kvalitetskontrol via Revisortilsynet. Da den forenings-

baserede kvalitetskontrol påførte foreningens medlemmer byrder af en ikke uvæsentlig størrelse, har 

FSR vedtaget, at foreningen ikke længere vil pålægge dens medlemmerne en separat kvalitetskon-

trol ud over den lovpligtige kvalitetskontrol, som Revisortilsynet udfører.   

FSR’s medlemsvirksomheder har samtidig via en tilføjelse til FSR’s vedtægter fået en forpligtelse 

til at sende en kopi til FSR af de erklæringer, de modtager fra den offentlige kvalitetskontrol om 

opfyldelse af kvalitetskravene i virksomheden. På den måde vil FSR fortsat løbende overvåge kvali-

tetsniveauet hos medlemmerne og bidrage med støtte og sparring i virksomhedernes kvalitetsarbej-

de. Beretningen om kvalitetskontrol 2007/08 var således den sidste fra FSR.  

2.3.5.2 Gennemførslen af en kvalitetskontrol 
Retningslinjerne for kontrollens udøvelse 

Som tidligere nævnt skal alle revisionsvirksomheder ifølge Revisorloven have et kvalitetsstyrings-

system og kunne dokumentere anvendelsen heraf. Endvidere skal alle revisionsvirksomheder og de 

heri ansatte revisorer underkaste sig en kvalitetskontrol, der udføres af Revisortilsynet. Med hjem-

mel i Revisorloven har E&S udstedt en forretningsorden145 samt en bekendtgørelse om kvalitetskon-

trol og Revisortilsynets virksomhed146. Med hjemmel i bekendtgørelsen, har Revisortilsynet udstedt 

retningslinjer for kvalitetskontrollens udøvelse. Retningslinjerne indeholder en række bilag med 

koncepter til kvalitetskontrollanternes tjeklister og erklæringer. De vil blive gennemgået senere i 

dette afsnit.  

Kvalitetskontrollanterne udfører deres kvalitetskontrol som en almindelig erklæringsopgave med 

sikkerhed, hvorfor de er underlagt de samme principper mht. god revisorskik og uafhængighed som 

revisionsvirksomhederne.       

                                                             
143 FSR (f) 
144 FSR (f)  
145 Revisortilsynet (2008) 
146 BEK nr. 42 af 23/1 2009 (2009) 
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Udover dette, er fire andre forskrifter af særlig betydning for kvalitetskontrollen147. Det drejer sig 

om RS 1 og RS 220, EU kommissionens henstilling af 2000 om kvalitetssikring, samt EU kommis-

sionens henstilling af 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og 

revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden. 

Krav til kvalitetskontrollanter 

Det er Revisortilsynets opgave at udpege kvalitetskontrollanter til at udføre kvalitetskontrollen. For 

at blive accepteret som kvalitetskontrollant, skal man ansøge Revisortilsynet om dette, dog skal 

man opfylde følgende betingelser for at komme i betragtning148:   

• Være registreret i Revireg149 

• Have deltaget i et kursus, jf. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virk-

somhed § 16 

• Ikke indenfor de seneste 5 år ved Revisornævnet være ikendt en advarsel eller bøde for 

overtrædelse af de pligter, Revisorloven foreskriver, eller være optaget i Det centrale Krimi-

nalregister, og Revisortilsynet vurderer, at dette har betydning for udførelsen af arbejdet som 

kvalitetskontrollant 

• Ikke have en verserende sag for Revisornævnet som Revisortilsynet vurderer, har betydning 

for udførelsen af arbejdet som kvalitetskontrollant 

• Ikke være ansat i en revisionsvirksomhed, som i virksomhedens senest afsluttede kvalitets-

kontrol er blevet pålagt en fornyet kvalitetskontrol af Revisortilsynet, og 

• Have deltaget i praktisk revisionsarbejde og i forbindelse hermed afgivet erklæringer efter 

Revisorlovens § 1, stk. 2 i mindst 3 år inden for de seneste 5 år. 

 

De udpegede kvalitetskontrollanter skal årligt afgive en tro og love erklæring til Revisortilsynet om, 

at den pågældende ikke inden for de seneste fem år har været ikendt en advarsel eller bøde ved Re-

visornævnet150. Hvis Revisortilsynet får kendskab til, at en kontrollant har udvist grov eller genta-

gen forsømmelighed, ikke har overholdt erklæringsbekendtgørelsen, har tilsidesat sine pligter eller i 

sin tid som kvalitetskontrollant selv bliver pålagt fornyet kontrol eller sendt til Revisornævnet, så 

har Revisortilsynet mulighed for at slette den pågældende kontrollant fra registret over udpegede 

kvalitetskontrollanter.  

 
                                                             
147 Jørgensen, Ole Steen (2010) side 177 
148 BEK nr. 42 af 23/1 2009 (2009) § 15 
149 Revireg er et register over revisionsvirksomheder og samt revisorernes holdingselskaber 
150 Jørgensen, Ole Steen (2010) side 180-181 
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De udpegede kvalitetskontrollanter bliver opdelt på en liste ud fra, hvilke revisionsvirksomheder de 

har kompetencerne til at kunne kontrollere. Der er fem forskellige opdelingsmuligheder151:  

• Ansat i en revisionsvirksomhed, hvor stemmemajoriteten udgøres af statsautoriserede revi-

sorer  

• Ansat i en revisionsvirksomhed, hvor stemmemajoriteten udgøres af statsautoriserede revi-

sorer, og som udfører revision for børsnoterede virksomheder 

• Ansat i en revisionsvirksomhed, hvor stemmemajoriteten udgøres af registrerede revisorer  

• Ansat i en revisionsvirksomhed, hvor stemmemajoriteten udgøres af registrerede revisorer, 

og som udfører revision for børsnoterede virksomheder 

• De landøkonomiske foreningers rådgivningskontorer. 

 

Revisortilsynet gennemgår de modtagne ansøgninger fra de mulige kvalitetskontrollanter. Dette 

gøres med henblik på at matche de rette kvalificerede kvalitetskontrollanter til de revisionsvirksom-

heder, de måtte have kompetencen til at kunne kontrollere. Kvalitetskontrollanten får herefter med-

delelse om, hvilke revisionsvirksomheder den pågældende skal kontrollere. Såfremt kvalitetskon-

trollanten ikke mener at være uafhængighed eller ikke mener at have kompetencen til at kunne fore-

tage kvalitetskontrollen af en udvalgt revisionsvirksomhed, kan kvalitetskontrollanten bede om at 

blive fritaget herfor, hvorefter Revisortilsynet vil finde en anden kvalitetskontrollant. 

Udvælgelse af virksomheder til kvalitetskontrol 

Udvælgelsen af revisionsvirksomhederne til kvalitetskontrol er afhængig af, hvilken type af kunder 

man reviderer - eller selvsagt ikke reviderer. Såfremt en revisionsvirksomhed reviderer virksomhe-

der af offentlighedens interesse, skal virksomheden som nævnt kontrolleres med højst tre års mel-

lemrum, ellers med højst seks års mellemrum. Det skal bemærkes, at revisionsvirksomheder, der 

ikke afgiver erklæringer med sikkerhed, ikke er underlagt kvalitetskontrollen. Dette omfatter for 

eksempel holdingselskaber til revisionsvirksomheder, der positivt er fritaget i Revisorloven152.  

 

Revisionsvirksomheder, der indgår i et netværk med andre revisionsvirksomheder, kan anmode 

Revisortilsynet om at blive udtaget til kvalitetskontrol samme år. Ved et netværk forstås en større 

struktur153,  

1. der tager sigte på samarbejde, og som en revisor eller en revisionsvirksomhed deltager i, og 

                                                             
151 Jørgensen, Ole Steen (2010) side 182 
152 Lov nr. 486 af 17/6 2008 (2008) § 2, stk. 2 
153 Jørgensen, Ole Steen (2010), side 184  
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2. som klart tager sigte på overskuds- eller omkostningsfordeling eller har fælles ejerskab, 

kontrol eller ledelse, fælles kvalitetspolitik og -procedurer, en fælles forretningsstrategi, an-

vender et fælles firmanavn, eller er fælles om en betydelig del af de faglige ressourcer. 

 

Revisortilsynet kan udvælge revisionsvirksomheder til ekstraordinær kvalitetskontrol, hvis der fore-

ligger omstændigheder, der begrunder dette154.  

 

Udvælgelse af kvalitetskontrollant til at foretage den konkrete kvalitetskontrol 

Kvalitetskontrollanten skal hvert år indsende oplysninger til Revisortilsynet om, hvor mange kvali-

tetskontroller den enkelte kvalitetskontrollant ønsker at foretage, samt oplyse om de timepriser, der 

skal anvendes for kontrollanten og eventuelle assistenter. 

 

Revisortilsynet vil på baggrund af de modtagne oplysninger fra kvalitetskontrollanterne matche de 

revisionsvirksomheder, der er udtaget til kvalitetskontrol, med kvalitetskontrollanterne ud fra deres 

respektive kompetencer. 

 

Revisionsvirksomheder vil inden den 1. april i kontrolåret modtage oplysninger om, hvem der skal 

foretage kvalitetskontrollen af netop deres revisionsvirksomhed155. Både revisionsvirksomheden og 

kvalitetskontrollanten har pligt til indsigelsen, hvis kravene om kontrollantens uafhængighed i for-

hold til revisionsvirksomheden ikke er intakt. Revisortilsynet vil på baggrund heraf, udpege en ny 

kontrollant til at foretage kvalitetskontrollen. 

 

Indgåelse af aftale om gennemførelse af kvalitetskontrol 

Kvalitetskontrollanten udarbejder en aftale med Revisortilsynet for hver revisionsvirksomhed, den 

pågældende skal foretage kontrol af. Af aftalen skal følgende fremgå156: 

 

• Størrelsen på den revisionsvirksomhed der skal kontrolleres, 

• Indholdet og omfanget af kvalitetskontrollen, 

• Hvem der er udset til at gennemføre kontrollen, 

• Antal timer, der forventes brugt ved kontrollen, 

• Særlige forhold, der kan have betydning for kvalitetskontrollen. 

                                                             
154 Jørgensen, Ole Steen (2010) side 185 
155 Jørgensen, Ole Steen (2010) side 188 
156 Revisorhåndbogen 2010, side 190 
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Gennemførelse af kvalitetskontrollen 

For at kunne foretage kontrollen skal kontrollanten indhente oplysninger om revisionsvirksomhe-

den. Dette gøres ved at revisionsvirksomheden udfylder en særskilt checkliste157, der indeholder 

grundoplysninger om revisionsvirksomheden, herunder oplysninger om blandt andet stemmeforde-

lingen, ejerforhold, netværk, antal medarbejdere mv. Tillige skal kontrollanten indhente rapporten 

fra den seneste interne kontrol, revisionsvirksomheden har foretaget. 

 

På baggrund af den udfyldte checkliste, afholder kvalitetskontrollanten et møde med de ansvarlige 

for revisionsvirksomhedens kvalitetsstyring. Dette møde danner udgangspunktet for planlægningen 

af det arbejde, som kvalitetskontrollanten skal udføre vedrørende virksomhedens generelle kvali-

tetsstyring. 

 

Revisionsvirksomheden skal sikre sig, at fordelingen af stemmerettigheder er i overensstemmelse 

med Revisorloven158. Hvis det ikke er tilfældet, skal kontrollanten afgive supplerende oplysninger 

herom til Revisortilsynet samt redegøre for den faktiske ledelsesstruktur.159 Tillige skal kontrollan-

ten kontrollere, at det antal revisorer, som virksomheden har oplyst, ligeledes er registreret i Revi-

reg på kontroltidspunktet. Kvalitetskontrollanten skal også afgive en supplerende oplysning, hvis 

det konstateres, at en revisionsvirksomhed har modtaget mere end 20 % af dens omsætning hos 

samme kunde160. 

 

I forbindelse med kvalitetskontrollantens besøg er det væsentligt, at der skal foretages en vurdering 

af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem. Herunder skal det sikres, at revisionsvirksom-

heden efterlever Revisorlovens krav om etablering af et kvalitetsstyringssystem, samt kan doku-

mentere anvendelsen heraf161. Kontrollen af kvalitetsstyringssystemet har til formål at konstatere 

følgende forhold162: 

• At revisionsvirksomheden har etableret og implementeret et tilstrækkeligt kvalitetsstyrings-

system, 

• At revisionsvirksomhedens godkendte revisorer og medarbejdere konsekvent anvender kva-

litetsstyringssystemet ved udførelsen af erklæringsopgaver med sikkerhed, 

                                                             
157 Revisorhåndbogen 2010, side 192 
158 Lov nr. 486 af 17/6 2008 (2008) § 13, stk. 5 
159 Jørgensen, Ole Steen (2010) side 194-195 
160 Lov nr. 486 af 17/6 2008 (2008) § 26, stk. 1 
161 Lov nr. 486 af 17/6 2008 (2008) § 28, stk. 1 
162 Jørgensen, Ole Steen (2010) side 197 
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• At revisionsvirksomheden foretager en opfølgning på, at kvalitetsstyringssystemet løbende 

opdateres. 

I forbindelse med kvalitetskontrollantens vurdering af, hvorvidt revisionsvirksomhedens generelle 

kvalitetsstyringssystem er tilstrækkelig, skal det vurderes, om systemet er i overensstemmelse med 

standarder og lovgivningens krav herom. Det gælder sig eksempelvis en vurdering af følgende om-

råder163: 

• Uafhængighed ved udførelsen af erklæringsopgaver med sikkerhed, 

• Kundeaccept og forsættelse af kundeforhold, 

• Standarder til løsning af opgaver, 

• Opbevaring af dokumentation. 

Der er fastsat et antal minimumkrav til kvalitetsstyringssystemet, som revisionsvirksomhederne må 

forventes at overholde. Checklisten164 indeholder krav fra blandt andet Revisorloven, bekendtgørel-

sen om uafhængighed, RS 1, RS 300 og hvidvaskningsloven mv.  

På baggrund af ovenstående skal kvalitetskontrollanten vurdere, hvorvidt han mener, revisionsvirk-

somheden efterlever de krav, der stilles til etableringen og implementeringen af et tilstrækkeligt 

kvalitetsstyringssystem. Såfremt kontrollanten ikke mener, det er tilfældet, rapporteres der herom til 

Revisortilsynet. 

Udover at foretage kontrol af revisionsvirksomhedernes generelle kvalitetsstyringssystemer, skal 

kontrollanterne også udtage enkeltsager til gennemgang. Der skal udtages et minimum af sager 

stikprøvevis ud fra antallet af underskriftberettigede revisorer, der er ansat i revisionsvirksomheden. 

Dette vil sige, at antallet af enkeltsager der skal udtages til kvalitetskontrol, er afhængig af, hvor 

mange underskriftsberettigede revisorer, der er repræsenteret i revisionsvirksomheden. Forholds-

mæssigt udtages der flere sager des færre underskriftsberettigede revisorer, der er i revisionsvirk-

somheden. Se figuren nedenfor, der viser hvor mange enkeltsager, der som hovedregel skal udtages 

til kvalitetskontrol. 

 

Figur 9, Underskriftsberettigede revisorer contra sager der skal udtages, Jørgensen, Ole Steen (2010) side 204 

                                                             
163 Jørgensen, Ole Steen (2010) side 198 
164 Jørgensen, Ole Steen (2010) side 242-250 

Antal underskriftberettigede revisorer 1 2-4 5-10 11-20 21-30 +30

Antal sager der skal udtages 4 6 10 16 26 40
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Hvis kontrollanten finder, at revisionsvirksomheden har et velfungerende kvalitetsstyringssystem, 

kan der tages udgangspunkt i det fastsatte minimum af sager. Kvalitetskontrollanten kan altid, ud 

fra den risikoprofil revisionsvirksomheden har, udtage flere sager, end hvad der minimum kræves. I 

tilfælde hvor der konstateres væsentlige fejl eller mangler i enkeltsager, er kontrollanten forpligtet 

til at udvide sin stikprøve af sager til kontrol. 

 

Sammensætningen af de sager, der skal udvælges til kontrol, foretages på baggrund af en risikoba-

seret tilgang. Dette betyder, at de sager, hvortil der knytter sig størst risiko for fejl eller mangler, 

udvælges, samt de sager, som vurderes mest omfangsrige165. Kontrollanten skal tillige sikre, at de 

udtagne sager udgør en repræsentativ del af den kontrollerede revisionsvirksomheds erklæringsaf-

givelse, herunder påtegning af revisionsopgaver, review opgaver eller andre erklæringer med sik-

kerhed.  

 

Helt konkret skal kontrollanten ved en kontrol af en revisionsvirksomhed med eksempelvis tre un-

derskrivende revisorer, udtage én revisionskunde, der er gået konkurs indenfor de seneste 18 måne-

der, for blandt andet at kontrollere, hvorvidt revisors påtegning har været i overensstemmelse med 

den underliggende dokumentation herfor, samt øvrige forhold. Ligeledes skal der også for denne 

revisionsvirksomhed udtages én revisionskunde, som har været kontrolleret af revisionsvirksomhe-

dens efterfølgende interne kvalitetskontrol166. Der stilles ikke andre grundlæggende krav til de re-

sterende fire stikprøver, end at der skal være en ligelig fordeling på regnskabsklasse167. I alt bliver 

der derfor udtaget seks enkelte sager til kontrol for en revisionsvirksomhed med tre underskrivende 

revisorer, hvoraf der stilles specifikke krav til to af stikprøverne.  

 

Hvis revisionsvirksomheden reviderer virksomheder af offentlighedens interesse, skal der tages 

højde herfor i stikprøveudvælgelsen. Der skal blandt andet udvælges én revisionskunde til kontrol 

for hver tiende revisionskunde af offentlighedens interesse revisionsvirksomhed har. Det betyder, at 

hvis en revisionsvirksomhed eksempelvis har 15 børsnoterede revisionskunder, skal kontrollanten 

udtage to af disse til hans kontrol af enkeltsager168.  

 

  
                                                             
165 Jørgensen, Ole Steen (2010) side 202 og 203 
166 Jørgensen, Ole Steen (2010) side 208 
167 Jørgensen, Ole Steen (2010) side 209 
168 Jørgensen, Ole Steen (2010) side 210 
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Kvalitetskontrollantens rapportering 

Når kontrollanten har afsluttet sin kontrol, skal han rapportere via en erklæring til Revisortilsynet 

og revisionsvirksomheden. Erklæringen skal indeholde en vurdering af kontrolresultaterne, herun-

der kontrollantens konklusion på169: 

• Gennemgangen af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, og 

• Gennemgangen af de enkelte erklæringsopgaver. 

Kontrollanten kan afgive en blank erklæring, afgive en erklæring med supplerende oplysninger, 

eller erklæringen kan indeholde forbehold. Hvis kontrollanten afgiver en erklæring, der er blank, er 

det et udtryk for, at kontrollanten ikke har fundet forhold, der giver anledning til, at den kontrolle-

rede revisionsvirksomhed ikke har overholdt ovenstående krav. Omvendt skal kontrollanten tage 

forbehold i sin erklæring, hvis blot ét af følgende forhold har gjort sig gældende170: 

• Der forefindes ikke et kvalitetsstyringssystem, 

• Kvalitetsstyringssystemet lever ikke op til kravene i retningslinjerne herfor, RS 1 og RS 220 

samt god revisionsskik, 

• Kvalitetsstyringssystemet anvendes ikke i tilstrækkelig grad på erklæringsopgaver med sik-

kerhed, 

• Der er ikke udført efterfølgende intern kvalitetskontrol af såvel kvalitetsstyringssystemet 

som erklæringsopgaver med sikkerhed, 

• Der er ikke udført efterfølgende intern kvalitetskontrol for tidligere kalenderår, 

• Revisionsvirksomheden har ikke fulgt op på den udførte interne kvalitetskontrol for tidligere 

kalenderår, 

• Revisor eller medlemmer af revisorteamet opfylder ikke kravene om uafhængighed, 

• Der er i et ikke uvæsentligt omfang uoverensstemmelse mellem revisors arbejdspapirer og 

den afgivne revisionspåtegning, 

• Afgivne erklæringer overholder ikke lovgivningen. 

 

Hvis der er tale om forhold, der ikke påvirker den samlede konklusion, men som kontrollanten dog 

mener, kan være af Revisortilsynets interesse, tilføjes der en supplerende oplysning i erklæringen. 

Dette kan eksempelvis være fordelingen af stemmerettigheder, der ikke opfylder revisorlovens krav, 

                                                             
169 Jørgensen, Ole Steen (2010) side 219 
170 Jørgensen, Ole Steen (2010) side 221-222 
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eller at revisionsvirksomheden ikke overholder kravet om, at maksimalt 20 % af omsætningen må 

stamme fra samme kunde mv.171  

2.3.6 Afrunding  
Vi har i dette afsnit gennemgået forskellige organisationer, organer, RS, revisionsvejledninger og 

den lovgivning, der har sin indflydelse på kvalitetskontrollen af revisorbranchen. Ved at få defineret 

disse, har vi fået fastsat den ramme om kvalitetskontrol, som revisionsvirksomhederne er underlagt, 

både fra lovgivers og revisorbranchens vinkel. Grundlaget for kvalitetskontrollen og den praktiske 

udførelse heraf er blevet gennemgået - både hvordan kvalitetskontrollen blev varetaget af FSR, samt 

hvordan den lovpligtige kvalitetskontrol nu bliver varetaget af Revisortilsynet. Vi vil benytte denne 

viden i kapitel 3 til at analysere, hvilke konsekvenser kvalitetskontrollen har haft på revisors arbej-

de. Dette vil vi gøre ved at analysere resultaterne af de faktiske udførte kvalitetskontroller foretaget 

af FSR og Revisortilsynet.  

  

                                                             
171 Jørgensen, Ole Steen (2010) side 222-223 
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Kapitel 3 Analyse 

3.1 Hvilke forhold i samfundet medfører mere lovregulering i revisorbranchen? 
 

 

 

 

 

 

Den øgede lovregulering i revisorbranchen skyldes grundlæggende, jf. reguleringsteorien, at offent-

ligheden har mistet tilliden til revisors arbejde og derigennem mistet troen og tilliden til, at den bed-

ste løsning er selvregulering. Problemet for revisorbranchen er, at de har virket for enerådige; de 

udarbejdede selv den proces, hvori revisionen blev udført, og de blev dermed immune over for sine 

egne svigt. Offentligheden mener, at eftersom revisorbranchen ikke formår at regulere sin branche 

selv, så må lovgiver træde til og gøre det. Nedenfor vil vi derfor analysere, hvad der har skabt disse 

tillidsproblemer, og herigennem komme ind på og diskutere forståelseskløften mellem revisor og 

offentligheden. Løbende vil vi komme med vores holdninger til problemerne og søge at afdække 

dem gennem teorien.  

3.1.1Tillidsproblematikken  
Udfordringen med manglende tillid til revisors arbejde, og til revisorbranchen generelt, er søgt løst 

gennem omfattende lovpligtig kvalitetskontrol. Det er sket i forlængelse af parolen om, at tillid er 

godt, men kontrol er bedre. Men som vi belyste i afsnittet 2.1.5, skal der være forskellige fastdefine-

rede standarder og procedurer, som kontrollanten kan kontrollere ud fra, før der kan foretages en 

kontrol. Derigennem har den lovpligtige kvalitetskontrol medført en generel forøgelse af regulerin-

gen af revisors virke.  

Overordnet set, hvem er det så, der har mistet tilliden til revisors arbejde? Vi er af den opfattelse, at 

revisor kommunikerer med to forskellige grupper i offentligheden. De to grupper er meget forskel-

lige i deres tilgang til revisors arbejde og i deres forventninger og forståelse hertil. På den ene side 

har vi de ”professionelle”, herunder de som dagligt arbejder med regnskaber, enten som regnskabs-

aflægger eller som interessent til en virksomheds årsrapport. På den anden side er der den øvrige 
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offentlighed og medierne. De skal ses som en samlet enhed med et gensidigt forhold, hvor medierne 

lever af offentlighedens interesse og offentligheden benytter medierne til meningsdannelse.  

De professionelle, som har et stort kendskab til regnskaber, lader ikke til at have mistet deres tillid 

til revisors arbejde, snarere tværtimod, hvis vi ser på en udtalelse fra adm. direktør for LD Invest 

A/S, Jeppe Christiansen, der som paneldeltager på FSR Årsmøde 2010 udtalte, at ”danske selska-

bers regnskaber har generelt en høj kvalitet. Som regel er det virksomhederne, man roser. Men re-

visorerne skal vel også have lidt ros172”.  

Umiddelbart må tillidsproblematikken derfor ligge i den øvrige offentlighed, hvilket blandt andet 

kan skyldes, at medierne ikke har det fornødne kendskab til, hvad en revision indeholder. Offentlig-

heden forstår for størstedelens vedkommende ikke årsrapporterne eller revisionens funktion, for de 

er heller ikke brugere, og har dermed ikke forudsætningerne for at vide, hvad en revision omfatter. 

De baserer i stedet deres holdninger på den viden, de har fra medierne. Medierne og offentligheden 

har svært ved at skelne mellem regnskabsskandaler og revisionsskandaler, og der sondres ikke mel-

lem ledelsesansvar og revisoransvar. Forståelsen mangler derfor i forhold til, at revisors mål med en 

revision er at afgive konklusion på, om regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstem-

melse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme og derved ikke giver 100 % sikkerhed for, 

at regnskabet er rigtigt og uden besvigelser. De seneste års erhvervsskandaler har derfor affødt et 

negativt syn på revisor fra mediernes side, fordi der er en manglende forståelse for, eller manglende 

villighed til at fremlægge, revisors rolle. Som seniorpartner i KPMG Jesper Kofoed udtalte i for-

længelse af IT Factory skandalen: 

”Mange har en forventning om, at en revision er en garanti mod besvigelser. Det er det ikke. En 

revision giver en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet er retvisende på grundlag af bogføringen i 

selskabet, men vi kan ikke garantere, at der ikke sker besvigelser173”. 

Offentligheden skal vide, at revisor kun bliver stillet ansvarlig, hvis et regnskab efterfølgende viser 

sig ikke at give et retvisende billede. Revisor bliver ofte gjort ansvarlig i medierne på et forkert 

grundlag og i den forbindelse glemmes det ofte, at det ikke er revisor, der aflægger årsrapporten, 

men at det, som nævnt under principal-agent teorien, er agentens ansvar. En del af denne misfor-

tolkning kan forklares ved, at det oftest er revisor, kreditorerne søger erstatning fra, eftersom de har 

en lovpligtig forsikring, som kan dække en væsentlig større del af tabet end eksempelvis agenten. 

                                                             
172 FSR (g) 

173 Bendtsen, Simon (2009) 
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Denne situation kaldes "Deep Pocket"174, og fænomenet opstår som regel i forlængelse af en kon-

kurs, hvor kreditorerne kigger sig omkring for at se, hvem der har de største muligheder for at dæk-

ke deres tab. Når medierne og den øvrige omverden så ser, at kreditorerne går efter revisor, tænker 

de, at det må være fordi, det er revisors skyld, hvilket medfører mere dårlig omtale.  

3.1.2 Forventningskløften  
Det er ovenstående proces, der er medvirkende til, at tilliden til revisorerne gennem en årrække har 

været faldende, og det er det klassiske eksempel på den forståelseskløft, der er mellem, hvad revisor 

foretager sig og hvad offentligheden forventer, revisor foretager sig. Forståelseskløften er, logisk 

nok, størst i forhold til den gruppe, der omfatter offentligheden og medierne. Det interessante er 

endvidere, at denne gruppe ikke direkte kan defineres som regnskabsbrugere og derfor ikke er revi-

sors målgruppe. Men hvorfor diskuterer vi så deres rolle? Det gør vi, fordi denne gruppe udgør stør-

stedelen af offentligheden, og når offentligheden ser en lille aktionær miste alle sine sparepenge, 

fordi en ”smart” agent har kørt selskabet konkurs, så vil offentligheden finde synderen. Den ”smar-

te” agent svindler og bliver straffet, men ”hvorfor har ingen opdaget, at agenten har svindlet?”, 

spørger offentligheden sig selv - det må være revisors skyld, idet revisor jo tjekker alle tallene og 

derfor burde have opdaget det. Dette oprør i offentligheden påvirker politikerne, som jo gerne vil 

”crowd please” befolkningen. De lover, at det ikke sker igen ved at vedtage yderligere reguleringer 

af revisorbranchen.  

Forståelseskløften vil altid skabe splid og tab af tillid, hvorfor kløften skal forsøges mindsket, så 

revisor og offentligheden generelt undgår de situationer, hvor der bliver sat spørgsmålstegn ved 

revisors rolle. Vi er af den overbevisning, at denne forståelseskløft i nogen grad er selvskabt af revi-

sorbranchen ved at branchen har været for dårlig til at informere og samarbejde med offentligheden 

om, hvad revisors arbejde er og hvordan det udføres. Hvis ikke revisor selv informerer om, hvad der 

kan forventes af en revision, hvem skal så? Er det et udtryk for, at revisor har været bange for at 

debattere problemet, eller skyldes det, at revisor er for selvhøjtidelig og ønsker et vist fagligt ni-

veau, mundtligt som skriftligt? Vi forestiller os, at revisor ikke ønsker at blive for ordinær, men 

ønsker kompleksitet og anerkendelse. Revisor ønsker at bruge vendinger og en generel sprogbrug, 

som kræver en hvis form for uddannelse. Det virker som om, at revisorerne gerne ville skabe en 

superioritet i forhold til den menige mand, hvilket blandt andet kan ses ved, at revisionsbemærknin-

ger og revisionserklæringer formuleres i et særligt sprog, som offentligheden ikke forstår. Selvom 

selve revisionen tilsigter gennemsigtighed, skaber den ofte ugennemskuelighed, fordi selve revisio-

nen er en ugennemskuelig metode, proces og teknik, som bevogtes af revisorerne i et lukket profes-
                                                             
174 FSR (h) 
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sionelt system175. Revisionen er på et teknisk og sprogligt niveau, der kræver faglig indsigt for at 

give mening. Revision er derfor er blevet en privat og usynlig ekspertaktivitet. Kritikken her skal 

ikke henvises alene til den enkelte revisor, eftersom de i mange tilfælde blot læner sig op af de til-

gængelige RS. Revisor skal huske, at de er ”offentlighedens tillidsrepræsentant”, hvilket eksempel-

vis indebærer, at offentligheden skal kunne forstå, hvad revisor mener. Derfor, som lektor ph.d. 

Frank Thinggaard skriver det: ”Få dit sprog ned på jorden revisor”176.  

En løsning på forståelseskløften kunne være flere oplysninger fra revisor i årsrapporterne, hvilket 

vil være medvirkende til at skabe større gennemsigtighed for regnskabsbrugerne. Men vi synes, at 

det til tider kan virke som om, at branchen ikke bryder sig om udvikling. Efter vores mening burde 

FSR være en dynamisk og initiativrig forening, som i langt højere grad end nu søger at fremme re-

visorers position i offentligheden. Vi synes, at FSR er for passive i denne proces og det virker som 

om, de negligerer de problemer, der åbenlyst er i branchen. FSR er revisorbranchens talerør og vi 

mener det er på tider de lever op til det.  

Forståelseskløften har skabt en mere omfattende lovregulering og kontrol, men har tiltagene haft 

den ønskede effekt, nemlig at øge tilliden til revisors arbejde? For at øge tilliden er det som sagt 

nødvendigt at mindske eller helt at fjerne forståelseskløften. Problemet lige nu er, at forståelseskløf-

ten vel aldrig har været større, specielt efter de seneste års erhvervsskandaler, hvor vi tydeligt har 

kunne se, at omverdenens forventninger til, hvad revisor burde opdage, ligger langt fra, hvad revisor 

gennem sit arbejde opdager. Ud fra denne devise virker det naturligt, at offentligheden stiller 

spørgsmålstegn ved revisors rolle, men spørgsmålet er, hvordan forståelseskløften fjernes. Vi er af 

den opfattelse, at forståelseskløften fortsat vil eksistere, så længe revisorbranchen ikke formår at 

skabe en bedre kommunikation med dens interessenter og derigennem tydeliggør, hvad revisors 

arbejde omfatter, således at offentlighedens forventninger tilnærmer sig revisors ydelser. Forståel-

seskløften er, efter vores opfattelse, ikke et problem, der udelukkende kan blive løst gennem lov-

givning og regulering, hvorfor de enkelte aktører må træde i karakter og få det løst.   

Vi nævner ovenfor, at forståelseskløften skal løses gennem bedre kommunikation, både på for-

eningsniveau af FSR, men også på regnskabsniveau. Vi finder det bemærkelsesværdigt, at revisor 

foretager en masse handlinger i forbindelse med en revision, men at det eneste output, revisionen 

giver, er en påtegning. Vi stiller spørgsmålstegn ved, hvor meget offentligheden egentlig får ud af 

en sådan påtegning. Der er som regel tale om en standardpåtegning uden forbehold eller suppleren-

de oplysninger og den er generelt totalt blottet for informationer. Hvorfor fremlægger revisor ikke 
                                                             
175 Elm-Larsen, Rolf (2006) side 33  
176 Thinggaard, Frank (1996) 
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nogle flere oplysninger om selskabets finansielle situation til gavn for alle? Vi forestiller os en form 

for en indledning til påtegningen, hvor revisor på et mere tilgængeligt sprog fortæller regnskabslæ-

seren om, hvordan situationen ser ud, hvor og hvilke risikomomenter der er og hvad det er, de har 

undersøgt i revisionsprocessen. På denne måde vil revisor informere bedre til omverdenen, og de 

enkelte interessenter vil føle sig bedre behandlet og have større tiltro til revisorpåtegningen. Tidlige-

re var det sådan, at påtegningen var revisors talerør - her kom revisors holdninger til regnskabet 

frem, både godt og skidt. Vi medgiver, at den tidligere version heller ikke er løsningen, men en 

kombination mellem disse kunne efter vores opfattelse skabe en merværdi for offentligheden. Ingen 

interesserer sig for det standardprodukt, som en påtegning er. Vi ønsker specialprodukter, som er 

tilpasset vores viden og behov, og som er opdateret. Revisor udtaler sig om en virksomheds histori-

ske finansielle oplysninger én gang årligt i form af den omtalte revisionspåtegning på én til to sider 

i årsrapporten. Det medfører, at ikke alene er påtegningen kort og standardiseret, den er også foræl-

det. Revisor bliver nødt til ikke kun at være erhvervslivets arkæologer, de bliver nødt til at skabe et 

produkt, som regnskabets interessenter rent faktisk kan bruge til noget.   

3.1.3 Hvad kan der yderligere gøres 
Det er interessant, at hvis revisor opfylder samtlige relevante standarder ved en specifik revision og 

dermed udfører en ”god revision”, så er offentligheden åbenbart ikke tilfreds, hvilket vi kan udlede 

af den fortsat faldende tillid til revisors arbejde. Ud fra en overordnet betragtning må det samme 

være tilfældet i de øvrige EU-lande, og da reguleringerne kommer på EU-plan, kunne det være her, 

problemet ligger. Det kunne være, man skulle kigge på standarderne og vurdere, om de er gode nok 

til at opfylde de behov, som offentligheden stiller, dvs. vurdere præstationskløften. Noget kunne 

tyde på, at det ikke er tilfældet. Dette kunne måske skyldes, at standarderne netop bliver udviklet på 

EU-plan og derfor lettere mister kontakten med det enkelte marked. Eller er revisorbranchen i den 

specielle situation, at deres kunder ikke har differentieret behov fra land til land, hvorfor de dermed 

bliver fri for at markedstilpasse deres produkter? Det er en interessant tankegang for, som vi kom 

ind på under teorien om selvregulering, bevæger den vestlige verden sig mod et pluralistisk sam-

fund, mens hele EU revisionslovgivningsmæssigt bevæger sig mod flere fælles love og regler. Den-

ne interne europæiske forskellighed vil skabe en masse problemer og medføre, at standarderne bli-

ver meget omfattende, eftersom de skal favne hele den europæiske befolkning. Hvis det er målet, er 

branchen på rette vej, men hvis branchen ønsker stadig at spille en vigtig rolle i samfundsøkonomi-

en, så skal tilliden til deres arbejde stige og som diskuteret ovenfor virker øget lovregulering ikke 

som den rigtige vej. 
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3.2 Hvordan påvirker den øgede lovregulering revisors arbejde? 
 

 

 

 

 

3.2.1 Revisors arbejde 
Den mere og mere omfattende lovgivning på revisionsområdet har medført en stor omstilling i revi-

sors gøren og laden. Det har affødt, at fokus fra revisor er ændret, således at det væsentlige nu er at 

overholde regler og formalia, frem for at udføre en ”god revision”. Den moderne revision er en kon-

trol af anden orden, det vil sige kontrol af, om kontrollerne eksisterer og er effektive, og revisionen 

tenderer derfor en formel kontrol frem for en materiel kontrol. Hermed mener vi, at revisionen stort 

set kun bliver et spørgsmål om, om virksomheden har etableret et internt kontrolsystem og over-

holdt dette frem for en vurdering af kvaliteten af den information, som vedrører den reviderede 

virksomheds økonomiske resultater. Vi finder det problematisk, når det sker frem for at udføre en 

god revision, som selskabet, dens interessenter og offentligheden kan bruge. 

Med en ”god revision”, der kan bruges, mener vi en revision, hvor revisor træder et skridt tilbage og 

bruger sin professionelle dømmekraft og erfaring til at vurdere selskabet. Vi er af den overbevis-

ning, at nogle af erhvervsskandalerne kunne have været undgået, hvis revisor frem for at have fokus 

på overholdelse af formalia, havde benyttet sin professionelle skepsis og sat spørgsmålstegn ved de 

informationer, agenten gav. En revision skal ikke bare være en uendelig lang tjekliste, som skal 

sikre, at revisor ikke kan blive ansvars– og erstatningspligtig, fordi loven er blevet fulgt. En revision 

skal være en professionel vurdering af et selskabs finansielle stilling til gavn for alle interessenter.  

Vi mener, på baggrund af ovenstående, at konsekvenserne for revisor og revisorbranchen bliver, at 

revisionsprocessen bliver del af en ”compliance” kultur, hvor lovgivningen direkte vil diktere revi-

sors arbejde i endnu større grad, end tilfældet er nu. Revisors arbejde på europæisk plan vil bevæge 

sig mod amerikanske tilstande, hvor et meget omfattende og til tider uoverskueligt kvalitetssty-

ringsapparatur kræver enorme ressourcer fra alle de involverede parter. Vi forudser, at denne udsigt 

for fremtiden vil gøre det vanskeligt at tiltrække medarbejdere til branchen, da vi tvivler på, at sær-

lig mange vil have lyst til at sidde og lave rent compliance arbejde. Størstedelen har formentlig ikke 

interesse i at sætte sine selvstændige færdigheder i baggrunden, færdigheder, som der i fremtiden, 
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ikke er behov for som revisor. I ovenstående diskussion finder vi uddannelsesprocessen interessant, 

da den netop er med til at forme fremtidens revisorer og derigennem udvikle revisorbranchen. Som 

netop nævnt, mener vi, det i fremtiden bliver svært at tiltrække medarbejdere og de, som vælger 

revisorvejen og også bliver statsautoriseret revisor, bliver uddannelsesmæssigt mødt af enorme 

krav. Krav, som vi mener, er alt for omfattende. Områderne, som en revisorkandidat skal mestre, er 

alt for store og brede. Eksempelvis skal kandidaten være bekendt med forhold i en enkeltmands-

virksomhed samtidig med at kandidaten skal kunne revidere en finansiel institution. Generelt og 

groft set burde kravene til revisor falde i takt med den øgede lovgivning, da der vil komme færre 

vurderingsspørgsmål. Det sker ikke, og i stedet stiger kravene til den enkelte kandidat, da virksom-

hederne på verdensplan bliver større og større og kompleksiteten hermed også. Vi mener derfor, at 

revisoruddannelsen burde blive delt op, således at revisor specialiserer sig indenfor ét felt, eksem-

pelvis indenfor børsnoterede selskaber eller finansielle institutioner. Vi er klar over, at ”Big Four" 

allerede har afdelinger med specialister indenfor forskellige områder, men det vi efterlyser, er en 

uddannelse, som afspejler de forhold, som eksisterer i den verden, revisor befinder sig i. Samfundet 

udvikler sig, selskaberne udvikler sig, men revisors uddannelse udvikler sig ikke. Ovenstående er en 

af de største grunde til, at medarbejdere forlader revisorbranchen177.  

Kravene til revisor og revisionsfirmaerne vil efterhånden blive så omfattende, at det ikke økono-

misk kan betale sig at have et revisionskontor, da det vil være umuligt hele tiden at implementere de 

nye regler. Det vil alt andet lige medføre, at de enkelte revisorer vil blive samlet i større firmaer, 

hvilket vi mener, vil afføde to interessante problematikker, nemlig:  

1. Hvilken indflydelse har det for de store revisionsudbydere? 

2. Hvilken betydning har det for revisor og for de mindre revisionsudbydere? 

Ad 1 Hvilken indflydelse har få store revisionsudbydere? 

”Big Four” bliver endnu større og endnu mere magtfulde, end de er i dag, hvilket gør, at de enkelte 

selskaber har færre valgmuligheder. Disse ”Big Four” firmaer står allerede for størstedelen, 90 % 
178, af de børsnoterede selskaber i EU. Men er det sundt for en branche at have konkurrenceformen 

oligopol, og er det hensigtsmæssigt for samfundet generelt at have en branche med så stor indfly-

delse på det finansielle system, med en sådan konkurrenceform? Konkurrenceformen oligopol har 

både gode og dårlige sider, eksempelvis vil revisionsfirmaerne kunne indgå priskarteller, hvilket 

selvfølgelig er negativt set med selskabernes øjne. En fordel ved oligopol er dog, at hvis den ene går 

                                                             
177 Svansø, Vibeke (2007) 
178 EU-kommissionen (2010) 
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ned i pris, er den anden tvunget til at følge med. Men som vi belyste under principal-agent teorien, 

er revisor nyttemaksimerende og til trods for, at priskarteller ikke er lovlige, finder vi dem mere 

sandsynlige end en decideret priskrig.  

Hvis der kun er få større udbydere, vil det alt andet lige medføre en større afhængighed af den en-

kelte, hvilket i tilfælde af en konkurs hos den ene vil medføre nogle markedsforstyrrelser, som kun-

ne være sårbare for hele det finansielle system. Men hvordan kan det undgås, at revisorerne samler 

sig i større firmaer, så vi undgår ovenstående problematik? Et forslag kunne være gennem lovgiv-

ning om revisionsfirmaers størrelser, eksempelvis gennem en grænse for markedsandelsstørrelse. 

Her mener vi en decideret grænse for, hvor stor en markedsandel en aktør må have, for eksempel ud 

af de samlede børsnoterede selskaber i et land. Det virker i vores øjne dog ikke som den bedste og 

letteste metode at gennemføre i praksis. Man kunne også med udgangspunkt i uafhængigheden på-

virke revisorbranchens sammensætning, eksempelvis kunne det være interessant at få en diskussion 

omkring rotation og tvungen 2. revisor på større revisionssager. Vi er af den overbevisning, at hvis 

der blev indført tvungen revisorfirmarotation på de større revisionssager, vil det gavne de mellem-

store revisionsfirmaer, da det må forventes, at de vil aftage en del af dem. Men rent kvalitets- og 

omkostningsmæssigt vil det ikke være at foretrække, eftersom man for at kunne udføre en tilfreds-

stillende revision skal kende virksomheden og dens omverdenen særdeles detaljeret. Denne viden 

vil gå tabt i forbindelse med rotationen. Vi er derfor større tilhængere af 2. revisor ordningen, hvor 

et mindre revisionsfirma vil agere som medunderskrivende revisor. Det er et koncept, som tidligere 

har været anvendt i Danmark indtil indførelsen af Revisorloven 2003. Omvendt kunne man forstille 

sig, at revisorbranchen bliver så reguleret, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvilket firma der udfø-

rer revisionen, eftersom det kun kan ske på én måde. Det vil i sidste ende være konsekvensen af 

øget lovregulering og være med til at gøre revisionen endnu mere identitetsløs, hvilket vi mener, vil 

være dødsstødet på den lange bane for betegnelsen revisor.   

Ad 2 Hvilken betydning har det for revisor og for de mindre revisionsudbydere? 

For de mindre revisionsfirmaer medfører en samling i større revisionsvirksomheder, at de i deres 

revision af de små og mellemstore selskaber bliver pålagt en masse restriktioner for at kunne leve 

op til de øgede kvalitetskrav. Mange af disse restriktioner virker som at skyde spurve med kanoner. 

Det har medført, at der, som vi tidligere har nævnt, i Danmark er en revisionsfritagelsesgrænse, og 

spørgsmålet er, om disse forskellige grænser er med til at dræbe generalistrevisoren, eller om det 

blot er en erkendelse af, at revision hovedsageligt er nødvendigt i større selskaber med mange prin-

cipaler. I principal-agent teorien fremgår det tydeligt, at revision som udgangspunkt var tiltænkt 
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som en sikkerhed for principalen, så set i det forhold, virker en fritagelsesgrænse fornuftig. Som vi 

også belyste under markedsreguleringsformen, så skal eventuelle interesserede regnskabsbrugere 

nok efterspørge en revideret årsrapport, hvis de finder det nødvendigt. Vi er klar over, at en for-

ening som FRR ikke er udpræget begejstret for disse fritagelsesgrænser, eftersom det jo vedrører 

størstedelen af deres kunder179 og dermed deres eksistens.  

3.2.2 Hvad kan der yderligere gøres 
Vi er af den opfattelse, at man for at bryde revisionssamfundets negative spiral bliver nødsaget til at 

lave et skifte i reguleringsstilen. Et skifte fra den lovregulerende og bureaukratiske tilgang til en 

mere fleksibel, dialogorienteret og lokalt baseret regulering, hvor kvalitet kommer før kvantitet og 

lav tillid bliver afløst af høj tiltro til revisors arbejde.   

Da mistillid fordrer kontrol, er tillid et helt afgørende ord, der kan befri os fra kontrollens skadevol-

dende cyklus. Revisionssamfundets karakter er derfor en funktion af, hvilken tillid vi har til andre 

mennesker, og hvilken risiko den enkelte og samfundet er rede til at acceptere, før en given situati-

on bliver opfattet som uansvarlig. 

Samfundet generelt bevæger sig jo mod den refleksive ret, men revisorbranchen bevæger sig mod 

fuldstændig lovregulering. Kunne det tænkes, at denne refleksive ret måske kunne bruges i revisor-

branchen, så de enkelte revisorer ikke føler, at lovgivningen bliver trukket ned over hovedet på 

dem. Det kræver, at FSR kommer endnu mere synligt ind over udformningen af lovgivningen, hvil-

ket igen kræver, at FSR gennem FEE kommer mere ind over lovgivningen på EU-plan, eftersom 

den danske lovgivning følger de europæiske tiltag. Det kan derfor være svært for den enkelte revi-

sor ikke at føle, at lovgivningen bliver trukket ned over hovedet på ham, eftersom det hele foregår 

på EU-plan, hvilket betyder, at beslutningsgrundlaget ligger lagt væk fra den enkelte og dermed 

ikke afspejler den enkelte revisors synspunkter. Man kan derfor sige, at den refleksive ret er i revi-

sorbranchen, eftersom FEE er med til at udforme EU-lovene - problemet er bare, at der er så langt 

fra den enkelte revisor til FEE.   

 

 

  

                                                             
179 Krogh, Per (2010) 
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3.3 Kvalitetskontrol – selvregulering eller lovregulering?  
 

 

 

 

 

 

Dette afsnit er opdelt i fire underafsnit. Først vil resultaterne af FSR’s foreningsbaserede kvalitets-

kontroller for perioden 1999/00 - 2003/04 blive gennemgået og kommenteret. Dernæst vil Revisor-

tilsynets redegørelser for den lovpligtige kvalitetskontrol for perioden 2003/04 – 2009 blive gen-

nemgået og kommenteret. Revisortilsynet oversender, på baggrund af de modtagne erklæringer fra 

kvalitetskontrollanterne, både revisionsvirksomheder og revisorer til Revisornævnet. Vi vil derfor 

gennemgå og kommentere Revisornævnets afgørelser af de oversendte sager for perioden 2003/04 - 

2009. Afslutningsvis vil resultaterne af FSR’s redegørelser blive sammenholdt med Revisortilsynets 

redegørelser, og FSR’s sanktionsmuligheder og foretagne sanktioner vil blive sammenholdt med 

Revisornævnets sanktionsmuligheder og foretagne sanktioner.  

Ved at sammenholde resultaterne for de forskellige organer vil vi slutteligt foretage en diskussion 

af, hvorvidt den hidtidige kvalitetskontrol foretaget af FSR afveg væsentligt i forhold til den kvali-

tetskontrol, som nu bliver varetaget af Revisortilsynet, samt analysere på resultaterne af de foretag-

ne kontroller. Tillige vil FSR’s sanktioner og muligheder herfor blive sammenholdt og diskuteret i 

forhold til de sanktioner og sanktionsmuligheder, som Revisornævnet har i dag. For nemheds skyld 

er afsnittet 3.3.4 derfor opdelt i afsnit med fem spørgsmål, der søges besvaret. Spørgsmålene under-

støtter de to sidste underspørgsmål (nr. 5 og 6) i problemformuleringen. 

3.3.1 Foreningsbaseret kvalitetskontrol under FSR 
Den foreningsbaserede kvalitetskontrol trådte, som nævnt i afsnit 2.3.3, i kraft fra 1994, hvor den 

første kontrolperiode var 1994/95. Det har ikke været muligt at indhente redegørelserne for kontrol-

perioderne 1994/95 til 1998/99. Vores analyse af FSR’s redegørelser vil derfor tage udgangspunkt i 

de offentliggjorte redegørelser for perioden 1999/00 til 2003/04. Tabellerne 1-3 er udarbejdet på 

baggrund af data fra disse redegørelser. 

 

Afsnit 3.3 

Kvalitetskontrol - 

selvregulering eller lovre-
gulering? 

3.3.1 Foreningsbaseret kvalitetskontrol under FSR 

3.3.2 Lovpligtig kvalitetskontrol under Revisortil-
synet 

3.3.3 Revisornævnets afgørelser 

3.3.4 Analyse af resultaterne fra kvalitetskontrol-
lerne 
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Tabel 1 viser, hvor mange erklæringer FSR har modtaget for perioden 1994/95 til 2003/04, herun-

der gennem ordinære og fornyede kontroller. I denne periode er der gennemført 1.155 kontrolefter-

syn af kvalitetskontrollanterne. I alt er 136 revisionsvirksomheder i denne periode blevet pålagt en 

fornyet kontrol. Grunden til, at der i de første to år ikke blev foretaget fornyede kontroller, var, at 

der var tale om en såkaldt indkøringsfase. Det blev besluttet, at indkøringsfasen skulle vare frem til 

generalforsamlingen i 1997180, hvorfor der i indkøringsfasen ikke kunne sanktioneres for eventuelle 

overtrædelser af kravene til revisorernes kvalitetsstyringssystemer. Der var derfor ingen af de 175 

udvalgte revisionsvirksomheder, der fik foretaget fornyet kontrol eller lignende i indkøringsfasen. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1, Gennemførte kontroller 1994/95-2003/04, FSR (2004) side 4 

Det virker forståeligt, at FSR gav revisionsvirksomhederne et frirum på to år til at få indført kvali-

tetsstyringssystemet. Revisionsvirksomhederne fik dermed en mulighed for at få etableret syste-

merne på en ordentlig måde og med en fair tidshorisont. Dermed mener vi, at virksomhederne i åre-

ne herefter ikke havde nogen undskyldning for ikke at kunne efterleve kravene.  

Kvalitetsudvalget har i redegørelsesperioden 2000/01 - 2003/04181 oversendt i alt fem medlemsvirk-

somheder til bestyrelsen. Bestyrelsen har på baggrund heraf ekskluderet et enkelt medlem, mens 

fire medlemmer selv har udmeldt sig af FSR.  

                                                             
180 R&R, 1994, nr. 6, side 7, Bent Hansen 
181 FSR (2001, 2002, 2003, 2004) 

1994/95 75 75 0
1995/96 100 100 0
1996/97 188 162 26
1997/98 93 41 52
1998/99 92 75 17
1999/00 131 120 11
2000/01 137 124 13
2001/02 116 112 4
2002/03 110 101 9
2003/04 113 109 4
I alt 1.155 1.019 136
I procent 100% 88% 12%

Redegørelsesår Antal modtagne 
erklæringer i alt

Heraf ordinær 
kontrol

Fornyet kontrol
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Tabel 2, Resultater af den ordinære kontrol 1999/00-2003/04 – antal firmaer, FSR (2001, 2002, 2003, 2004) – egen tilvirkning 

Som det fremgår af tabel 2, er der i perioden 1999/00 til 2003/04 gennemført kvalitetskontrol af i alt 

607 revisionsvirksomheder. Heraf er ca. 74 % gennemført med et tilfredsstillende resultat. Dette 

betyder tillige, at der har været problemer af forskellig karakter for de resterende 26 %. Dog var 

problemerne for ca. 11 % heraf ikke af så væsentlig karakter, at de blev pålagt fornyet eller supple-

rende kontrol - de kunne nøjes med at få en henstilling om at forbedre enkelte områder af deres kva-

litetsstyringssystem. Derimod fik 4 % pålagt fornyet kontrol, mens 11 % fik pålagt supplerende 

kontroller.  

Tabel 3, Resultater af den ordinære kontrol 1999/00-2003/04 – antal statsautoriserede revisorer, FSR (2001, 2002, 2003, 2004) – egen tilvirk-

ning 

Tabel 3 viser resultatet af de gennemførte kontroller for perioden 1999/00 - 2003/04 fordelt på antal 

statsautoriserede revisorer. Heraf fremgår det, at hele 89 % af revisorerne i revisionsvirksomheder-

ne fik godkendt deres kvalitetsstyringssystem. Dermed var der kun 11 % af kontrollerne, der blev 

betragtet som utilfredsstillende. Heraf fik 5 % en henstilling om at foretage de fornødne forbedrin-

ger af kvalitetsstyringssystemet, 2 % fik foretaget ny kontrol det efterfølgende kontrolår, mens 4 % 

fik supplerende kontrol i det samme kontrolår. 

Ved at sammenholde resultaterne af tabel 2 og tabel 3 kan det konstateres, at det hovedsageligt har 

været de større revisionsvirksomheders revisorer, der har fået et tilfredsstillende resultat ved gen-

Redegørelsesår
Henstilling Fornyet kontrol Supplerende 

kontrol
1999/00 131 86 13 10 22

2000/01 137 85 23 3 26

2001/02 116 91 9 8 8

2002/03 110 90 10 4 6

2003/04 113 95 11 0 7

I alt (antal) 607 447 66 25 69

I alt (procent) 100% 74% 11% 4% 11%

UtilfredsstillendeModtagne 
erklæringer i alt

Tilfredsstillende

Redegørelsesår
Henstilling Fornyet kontrol Supplerende 

kontrol

1999/00 937 859 20 15 43

2000/01 368 242 65 3 58

2001/02 540 508 10 11 11

2002/03 694 627 18 42 7

2003/04 609 568 29 0 12

I alt (antal) 3.148 2.804 142 71 131

I alt (procent) 100% 89% 5% 2% 4%

Modtagne 
erklæringer i alt

Tilfredsstillende Utilfredsstillende
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nemgangen. Dette konstateres med den begrundelse, at procentdelen for et tilfredsstillende resultat 

er højere, når det handler om antal revisorer, end når det bliver målt på virksomhedsniveau. Dette 

må alt andet lige betyde, at der i flere tilfælde er flere revisorer ansat i en revisionsvirksomhed, der 

får et tilfredsstillende resultat. 

Det fremgår ligeledes af de to tabeller, at der i 1999/00 og 2000/01 har været forholdsmæssigt flere 

revisionsvirksomheder/revisorer, der er blevet pålagt en supplerende kontrol end i de sidste tre år. 

Dette hænger muligvis sammen med den føromtalte indkøringsfase. Specielt målt på virksomheds-

niveau er forskellen bemærkelsesværdig. Gennemsnitligt blev 18 % pålagt supplerende kontrol for 

de første to år i kontrolperioden mod gennemsnitligt 6 % i de sidste tre år i kontrolperioden. Det 

indikerer, at revisionsvirksomhederne generelt har fået etableret bedre kvalitetsstyringssystemer, 

som årene er skredet frem.  

Hovedindtrykket fra den gennemførte kontrol i 2000/01 var, at ”kvalitetsstyringen fungerer tilfreds-

stillende hos langt de fleste revisionsfirmaer, og at kvalitetsstyringen hos mange firmaer er blevet 

forbedret i de seneste år. En umiddelbar sammenligning med resultaterne for den foreningsbasere-

de kvalitetskontrol i 1999/00, viser dog ikke nogen markant udvikling”182. 

FSR’s indtryk af den gennemførte kontrol for 2003/04 er stort set det samme. Deres hovedindtryk 

fra den gennemførte kontrol var, at ”kvalitetsstyringen fungerer tilfredsstillende hos langt de fleste 

revisionsfirmaer, og at kvalitetsstyringen hos mange firmaer er blevet forbedret i forhold til tidlige-

re. En sammenligning med resultaterne af den foreningsbaserede kvalitetskontrol i tidligere år vi-

ser, at der forholdsmæssigt er stadigt flere medlemsfirmaer og statsautoriserede revisorer, hos 

hvem kvalitetsstyringen fungerer tilfredsstillende.”183 

Som det fremgår af ovenstående to citater fra redegørelserne, er FSR af den opfattelse, at kvalitets-

styringen hos medlemsfirmaerne fungerede tilfredsstillende. Dette harmonerer godt med, at der i 

perioden 2000/01 - 2003/04 kun var fem revisorer, der blev ekskluderet eller udmeldte sig, grundet 

blandt andet manglende kvalitetsstyringssystemer.  

3.3.2 Lovpligtig kvalitetskontrol under Revisortilsynet 
Revisortilsynet har indtil i dag offentliggjort seks empiriske redegørelser, der omfatter perioden 

2003/04 til 2009. Revisortilsynet valgte at opdele revisorbranchen, således at ikke samtlige revisi-

onsvirksomheder skulle gennemgå den lovpligtige kvalitetskontrol hvert år. Den første ”cyklus” 

omfatter perioden 2003/04 - 2007, i alt fire år, hvilket stemmer overens med Revisorloven 2003. 
                                                             
182 FSR, (2001) side 5 
183 FSR, (2004) side 5 
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Revisortilsynets kvalitetskontrol 2008 var det sidste år, hvor kvalitetskontrollen blev gennemført 

efter det ”gamle” system184. 

Tabellerne 4-11 er udarbejdet på baggrund af data fra Revisortilsynets redegørelser. 

I perioden 2003/04 - 2009 er der udtaget 2.507 revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol af Revi-

sortilsynet. Heraf har 516 af revisionsvirksomhederne slettet sig selv i Revireg185, mens 89 er blevet 

oversendt til E&S som følge af manglende kvalitetskontrol. Det kan både skyldes, at der ikke har 

været sendt en aftale om kvalitetskontrol til godkendelse i Revisortilsynet, eller at revisionsvirk-

somheden trods indgået aftale ikke har gennemgået kvalitetskontrol186. 73 sager er udgået af for-

skellige årsager, bl.a. at revisionsvirksomheden tidligere har gennemgået kvalitetskontrol via andet 

CVR nr.187 Der er således gennemført og afsluttet kvalitetskontrol af i alt 1.780 revisionsvirksom-

heder i perioden 2003/04 – 2009, jf. tabel 4. 

 Tabel 4, Antal af gennemførte kvalitetskontroller, Revisortilsynet (2004-2009) – egen tilvirkning 

                                                             
184 Revisortilsynet, (2008), side 3 
185 Revisortilsynet, (2004), side 7 
186 Revisortilsynet, (2008), side 7 
187 Revisortilsynet, (2008), side 7 

Redegørelsesår 2003/04 2005 2006 2007 2008 2009 I alt

Antal revisionsvirksomheder udtaget til kvalitetskontrol 418 547 434 700 555 250 2.904

Påbudt fornyet kvalitetskontrol (tidligere år) 0 -112 -82 -63 -92 -48 -397

418 435 352 637 463 202 2.507

Heraf s lettet i Revireg af revisionsvirksomheden selv -50 -71 -55 -190 -119 -31 -516

-27 -15 -15 -17 -8 -7 -89

Udgået sager/ej modtagne erklæringer 0 -1 -6 -4 -39 -23 -73

Modtagne erklæringer 341 348 276 426 297 141 1.829

341 348 276 426 297 141 1.829

Heraf endnu ikke afs luttet -28 -3 -3 0 -1 -14 -49

Afsluttede sager 313 345 273 426 296 127 1.780

Antal revisionsvirksomheder udtaget til kvalitetskontrol "indeværende" 
år

Heraf oversendt til Erhvervs- og Selskabss tyrelsen som følge af 
manglende kvalitetskontrol

Behandlede erklæringer vedr. egentlige revis ionsvirksomheder
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Tabel 5, Resultat fordelt på antal virksomheder, Revisortilsynet (2004-2009) – egen tilvirkning 

Som det fremgår af tabel 5, har størstedelen af revisionsvirksomhederne gennem kontrolperioden, 

74 %, gennemgået den lovpligtige kvalitetskontrol uden nogen reaktion fra Revisortilsynet. Det skal 

bemærkes, at hele revisorbranchen i perioden 2003/04 - 2007, som tidligere nævnt, blev gennemgå-

et med en fjerdedel hvert år, hvorfor resultaterne af de enkelte år isoleret set ikke kan betragtes for 

værende ”retvisende” hvert år for sig. Når dette bringes i erindring, skyldes det, at resultaterne vi-

ser, at der var færre revisionsvirksomheder, der gennemførte kvalitetskontrollen uden bemærknin-

ger i den første cyklus, nemlig 72 %, mens der i redegørelsesårene 2008 og 2009 i den nye cyklus 

var 79 %, der gennemførte kontrollen uden bemærkninger. Dette er en klar indikation af, at revisi-

onsvirksomhederne har fået etableret bedre kvalitetsstyringssystemer. 

Det blev i Revisortilsynets redegørelse fra 2003/04 bemærket, at ”der i en række små revisionsvirk-

somheder - og efter Revisortilsynets opfattelse også for mange - har været problemer med at over-

holde kravene om kvalitetsstyring”188. Dette er der dog i perioden 2003/04 - 2009 rådet bod på, ef-

tersom Revisortilsynet i redegørelsen for 2009 konkluderer, at ”stort set alle revisionsvirksomheder 

har nu fået etableret og implementeret et kvalitetsstyringssystem.”189 Dette stemmer overens med 

resultaterne i tabel 5, der klart viser en fremgang af revisionsvirksomheder, der får godkendt deres 

kvalitetsstyringssystemer i redegørelsesårene 2008 og 2009 i forhold til den første cyklus. 

På baggrund af, at Revisortilsynet vurderer, at stort set alle revisionsvirksomheder nu har et efter 

loven passende kvalitetsstyringssystem, har tilsynet valgt fremadrettet i langt højere grad at fokuse-

re på konstaterede fejl i enkeltsager. Revisortilsynet konstaterer endvidere, at revisionsvirksomhe-

                                                             
188 Revisortilsynet, (2004), side 2 
189 Revisortilsynet, (2009), side 6 

Redegørelsesår
Påtale uden ny 
kontrol

Påtale med ny 
kontrol

Påtale med 
oversendelse til 
disciplinærnævnet 
og ny kontrol

2003/04 313 216 10 64 23

2005 345 251 21 54 19

2006 273 201 24 27 21

2007 426 310 34 57 25

2008 296 234 22 26 14

2009 127 102 12 7 6

I alt (antal) 1.780 1.314 123 235 108

I alt (procent) 100% 74% 7% 13% 6%

Modtagne 
erklæringer 
vedrørende 
afsluttede sager

Kvalitetsstyrings-
systemet 
godkendt

Reaktioner
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der uden et velfungerende kvalitetsstyringssystem har flere fejl i enkeltsager og afgivelse af erklæ-

ringer190, hvorfor der stadig vil være megen fokus på selve kvalitetsstyringssystemet.  

Når der udarbejdes en opdeling af revisionsvirksomhederne, således at de bliver inddelt i kategori-

erne ”Statsautoriserede revisionsvirksomheder” (se tabel 6) og ”Registrerede revisionsvirksomhe-

der” (se tabel 7), bliver det klargjort, at der er større forskelle kategorierne imellem. 

 Tabel 6, Resultat fordelt på antal statsautoriserede revisionsvirksomheder, Revisortilsynet (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) – egen til-
virkning 

 

Det fremgår af tabel 6, at hele 80 % af de statsautoriserede revisionsvirksomheder gennemgik kvali-

tetskontrollen uden bemærkninger, 7 % blev godkendt med påtale uden fornyet kontrol, 9 % med 

påtale og fornyet kontrol, mens 4 % er blevet sendt til Revisornævnet med påtale samt fornyet kon-

trol. 

 
Tabel 7 Resultat fordelt på antal registrerede revisionsvirksomheder, Revisortilsynet (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) – egen tilvirkning 

                                                             
190 Revisortilsynet, (2009), side 6 

Redegørelsesår
Statsautoriserede 
revisionsvirksom- 
heder

Påtale uden ny 
kontrol

Påtale med ny 
kontrol

Påtale med 
oversendelse til 
revisornævnet og 
ny kontrol

2003/04 72 57 4 9 2

2005 102 85 8 6 3

2006 82 67 6 4 5

2007 119 88 8 20 3

2008 73 61 6 3 3

2009 43 35 2 2 4

I alt (antal) 491 393 34 44 20
I alt (procent) 100% 80% 7% 9% 4%

Modtagne 
erklæringer 
vedrørende 
afsluttede sager

Godkendt Reaktioner

Redegørelsesår
Registrerede 
revisions-
virksomheder

Påtale uden ny 
kontrol

Påtale med ny 
kontrol

Påtale med 
oversendelse til 
revisornævnet og 
ny kontrol

2003/04 241 159 6 55 21

2005 243 166 13 48 16

2006 191 134 18 23 16

2007 307 222 26 37 22

2008 223 173 16 23 11

2009 84 67 10 5 2

I alt (antal) 1.289 921 89 191 88

I alt (procent) 100% 71% 7% 15% 7%

Modtagne 
erklæringer 
vedrørende 
afsluttede sager

Godkendt Reaktioner
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Helt anderledes er fordelingen for så vidt angår de registrerede revisionsvirksomheder, jf. tabel 7. 

Her fremgår det, at kun 71 % fik kvalitetskontrollen godkendt, 7 % godkendt med påtale uden for-

nyet kontrol, 15 % med påtale samt fornyet kontrol, mens 7 % blev sendt til Revisornævnet med 

påtale samt fornyet kontrol.  

Ved at sammenholde tabel 6 og tabel 7 kan det udledes, at de statsautoriserede revisionsvirksomhe-

der gennemgående har etableret bedre kvalitetsstyringssystemer end de registrerede revisionsvirk-

somheder, idet godkendelsesprocenten ligger 9 procentpoint højere. Tillige kan det omvendt konsta-

teres, at der procentuelt bliver sendt flere registrerede revisionsvirksomheder til Revisornævnet end 

statsautoriserede revisionsvirksomheder. 

De statsautoriserede revisionsvirksomheder, i alt 491, udgør ca. 28 % af alle de revisionsvirksom-

heder, som har fået gennemført kvalitetskontrol af Revisortilsynet i perioden 2003/04 til 2009. 

Selvom de statsautoriserede revisionsvirksomheder er i undertal i forhold til antallet af virksomhe-

der, er fordelingen mere ligelig, når der måles på antallet af statsautoriserede versus registrerede 

revisorer i de revisionsvirksomheder, som har fået gennemført kvalitetskontrollen.  

I alt har der i perioden 2003/04 - 2006 været gennemført kvalitetskontrol af i alt 2.381 revisorer, 

både statsautoriserede og registrerede revisorer. Revisortilsynet har valgt ikke at foretage opdelin-

gen for statsautoriserede og registrerede revisorer i deres redegørelser for årene 2007 - 2009, hvor-

for disse år fremstår blanke i tabellerne 8 og 9. 

 Tabel 8 Resultat fordelt på antal beskæftigede, statsautoriserede revisorer, Revisortilsynet (2004-2009) – egen tilvirkning 

Redegørelsesår
Statsautoriserede 
revisorer

Påtale uden ny 
kontrol

Påtale med ny 
kontrol

Påtale med 
oversendelse til 
disciplinærnævnet 
og ny kontrol

2003/04 347 318 17 10 2

2005 365 340 13 7 5

2006 320 300 6 4 10

2007 - - - - -

2008 - - - - -

2009 - - - - -

I alt (antal) 1.032 958 36 21 17

I alt (procent) 100% 93% 3% 2% 2%

Modtagne 
erklæringer 
vedrørende 
afsluttede sager

Godkendt Reaktioner
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 Tabel 9 Resultat fordelt på antal beskæftigede, registrerede revisorer, Revisortilsynet (2004-2009) – egen tilvirkning 

Ved at sammenholde tabellerne 8 og 9 fremgår det, at de statsautoriserede revisorer i perioden 

2003/04 - 2006 udgjorde 43 % af de samlede revisorer. Det forudsættes, at denne fordeling ikke har 

ændret sig i perioden 2007 - 2009. Hermed kan det udledes, at selvom de statsautoriserede revisi-

onsvirksomheder er i undertal i antallet af virksomheder, er der næsten ligeså mange statsautorise-

rede revisorer, som der er registrerede revisorer. Heraf kan det endvidere udledes, at der er flere 

statsautoriserede revisorer ansat i hver statsautoriseret revisionsvirksomhed, end der er ansat regi-

strerede revisorer i registrerede revisionsvirksomheder. Omvendt betyder det, at de registrerede 

revisorer hovedsageligt drives i enkeltmandsregi, mens statsautoriserede revisorer hovedsageligt 

samles i revisionsvirksomheder med flere statsautoriserede revisorer ansat.  

Ved at sammenholde resultaterne fra tabellerne 8 og 9 viser det, at de statsautoriserede revisorer har 

en klart bedre godkendelsesprocent end de registrerede revisorer, nemlig 15 procentpoint bedre.  

De statsautoriserede revisorer har en godkendelsesprocent på 93 %, mens de statsautoriserede revi-

sionsvirksomheder har en godkendelsesprocent på 80 %. Heraf udledes det, at de statsautoriserede 

revisorer, der er ansat i revisionsvirksomheder med flere revisorer, gennemgående har bedre kvali-

tetsstyringssystemer end dem, som praktiserer i enkeltmandsregi. Det samme er tilfældet med de 

registrerede revisorer, dog er forskellen i godkendelsesprocenten ikke så stor. Dette underbygger 

tillige vor påstand om, at de registrerede revisorer i højere grad end de statsautoriserede revisorer 

praktiserer i enkeltmandsregi.   

Det fremgår klart af sammenligning mellem tabellerne 6 - 9191, at det hovedsageligt er de registre-

rede revisorer/registrerede revisionsvirksomheder, der har problemer med at få godkendt deres kva-

litetsstyringssystem. Kun 78 % af de registrerede revisorer og 71 % af de registrerede revisionsvirk-

                                                             
 

Redegørelsesår
Registrerede 
revisorer

Påtale uden ny 
kontrol

Påtale med ny 
kontrol

Påtale med 
oversendelse til 
disciplinærnævnet 
og ny kontrol

2003/04 460 357 6 71 26

2005 478 372 23 65 18

2006 411 329 32 35 15

2007 - - - - -

2008 - - - - -

2009 - - - - -

I alt (antal) 1.349 1.058 61 171 59

I alt (procent) 100% 78% 5% 13% 4%

Modtagne 
erklæringer 
vedrørende 
afsluttede sager

Godkendt Reaktioner
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somheder har haft gennemført kvalitetskontrol uden påtale. Tilsvarende fik 93 % af de statsautorise-

rede revisorer og 80 % af de statsautoriserede revisionsvirksomheder godkendelse herfor. 

Det kan ydermere læses af tabellerne 6 og 7192, at af de 108 revisionsvirksomheder, som blev vide-

regivet til Revisornævnet, var 82 % registrerede revisionsvirksomheder. De registrerede revisions-

virksomheder er også den gruppe, der har fået flest påtaler med ny kontrol. De står for 81 % af de 

235 revisionsvirksomheder, der har fået gennemført kvalitetskontrollen med påtale om ny kontrol. 

De registrerede revisionsvirksomheder er i klar overvægt, hvad angår antal revisionsvirksomheder, 

men procentuelt ligger de også dårligst i analysen. 7 % af de registrerede revisionsvirksomheder har 

fået påtale med oversendelse til Revisornævnet, mens 15 % har fået påtale med fornyet kontrol. 

Disse værdier ligger langt højere end hos de statsautoriserede revisionsvirksomheder, hvor der kun 

er 4 %, der har fået påtale med oversendelse til Revisornævnet, mens kun 9 % har fået påtale med 

fornyet kontrol.  

Når resultaterne af FSR’s redegørelser sammenholdes med resultaterne af Revisortilsynets redegø-

relser (tabel 6, Resultat fordelt på antal statsautoriserede revisionsvirksomheder), kan det konklude-

res, at den gennemsnitlige godkendelsesprocent er steget fra 74 % i FSR regi til 80 % i Revisortil-

synets regi. Stigningen skyldes dog hovedsageligt, at der i FSR’s redegørelsesår 1999/00 og 

2000/01 har været en indkøringsfase, idet der kun var godkendelsesprocenter på henholdsvis 66 % 

og 62 %. Hvis der ses på godkendelsesprocenten for redegørelsesårene 2001/02 – 2009, som præ-

senteret i tabel 10, fremgår det, at godkendelsesprocenten har ligget stabilt på ca. 80 % for de stats-

autoriserede revisorer.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 10 Godkendelsesprocent fordelt på revisionsvirksomheder – statsautoriserede revisorer, Revisortilsynet og Revisornævnet (2004-2009) 

– egen tilvirkning 

                                                             
 

FSR
1999/00 131 86 66%

2000/01 137 85 62%

2001/02 116 91 78%

2002/03 110 90 82%

2003/04 113 95 84%

Revisortilsynet
2003/04 72 57 79%

2005 102 85 83%

2006 82 67 82%

2007 119 88 74%

2008 73 61 84%

2009 43 35 81%

Redegørelsesår Antal modtagne 
erklæringer i alt

Heraf godkendt/  
tilfredsstillende 

I procent
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I tabel 11 gennemgås de sager, der er sendt til Revisornævnet i perioden 2006 - 2009 med tilhøren-

de årsagsforklaring. Der er ikke data fra redegørelserne 2003/04 - 2005 til brug for opgørelsen, 

hvorfor disse er udeladt af tabellen. Grunden til, at der ikke umiddelbart kan ses en sammenhæng 

mellem antallet af sager oversendt til Revisornævnet og årsagsforklaringerne, skyldes, at Revisortil-

synet både kan oversende revisionsvirksomheden og den enkelte revisor kombineret med, at der kan 

være flere forskellige forhold, der er overtrådt pr. afsluttet sag. Som det fremgår af tabel 11, har der 

i 40 tilfælde været problemer med revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystemer, mens der i 

94 tilfælde har været problemer med enkeltsager. I alt har der i de 66 oversendte sager for perioden 

2006 - 2009 været 134 problemstillinger af forskellig karakter, som Revisornævnet har skulle for-

holde sig til.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 11 Revisortilsynets reaktion – Årsag – Revisornævnsoversendelse (+ påtale med fornyet kontrol), Revisortilsynet (2006-2009) – egen 

tilvirkning 

Væsentlige mangler i sagsbehandlingen er den hyppigste årsag til oversendelse til Revisornævnet, 

idet det står for ca. 38 % af de samlede 134 behandlinger. Dernæst kommer, at revisionspåtegningen 

ikke er i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen, det står for ca. 26 %. Herefter kommer 

manglende etablering eller implementering af tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem med ca. 17 %, 

efterfulgt af væsentlige mangler i kvalitetsstyringssystemet på ca. 13 %. Slutteligt skyldes de reste-

rende 6 % manglende uafhængighed eller andet.  

Ud fra ovenstående gennemgang af resultaterne af Revisortilsynets redegørelser for perioden 

2003/04 – 2009 udledes det, at det hovedsageligt er de registrerede revisionsvirksomheder med kun 

én beskikket revisor, der har problemer med at opfylde lovgivningens krav omkring etablering af de 

Redegørelsesår 2006 2007 2008 2009 I alt

Antal sager oversendt til Revisornævnet 21 25 14 6 66

Kvalitetsstyringssystemet:

7 8 5 3 23
Væsentlige mangler i kvliatetssrtringssystemet 3 6 6 2 17

I alt 10 14 11 5 40

Enkeltsager
Manglende uafhængighed 4 2 1 0 7
Væsentlige mangler i sagsbehandlingen 17 22 9 3 51

8 12 11 4 35
Andet 0 1 0 0 1

I alt 29 37 21 7 94

Manglende etablering eller implementering af et 
tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem

Revisionspåtegningen eller erklæringen ikke i 
overensstemmelse med 
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fornødne kvalitetsstyringssystemer samt at udføre erklæringsopgaverne i overensstemmelse med 

god revisorskik og uafhængighed. 

Det er en realitet, at 516 revisionsvirksomheder har valgt at ophøre med at udføre arbejde, der er 

omfattet af Revisortilsynets kontrol og dermed er slettet fra Revireg. Revisortilsynet har oversendt 

yderligere 89 revisionsvirksomheder til sletning hos E&S som følge af manglende kvalitetskontrol. 

Samlet set svarer det til, at hele 605 revisionsvirksomheder siden 2003/04 er ophørt med at udføre 

revisionsopgaver omfattet af Revisorlovens bestemmelser. Dette svarer til ca. 20-25 % af alle revi-

sionsvirksomheder, der har været udtaget til kvalitetskontrol i Revisortilsynets regi. Revisortilsynet 

vurderer, at det især har drejet sig om små virksomheder, der har valgt ikke at underkaste sig kon-

trol193. De nævner endvidere, at tallet er bemærkelsesværdigt højt og at det indikerer, at indførelsen 

af lovpligtig kvalitetskontrol har været med til at gennemføre en sanering af revisorbranchen194.  

Endvidere er det Revisortilsynets vurdering, at den første periode har båret præg af, at relativt man-

ge revisionsvirksomheder ikke har haft et kvalitetsstyringssystem eller har haft et system med væ-

sentlige mangler. Størstedelen af de sager, der er sendt til Revisornævnet, er således begrundet i, at 

virksomhederne ikke har haft et kvalitetsstyringssystem, eller at systemet har haft væsentlige mang-

ler195. Mangelfulde kvalitetsstyringssystemer kan eksempelvis skyldes, at systemet er anskaffet, 

men ikke taget i brug, at systemet ikke er tilpasset den konkrete virksomhed, eller at systemet igen-

nem længere tid ikke er blevet opdateret.  

Til trods herfor, er det Revisortilsynets vurdering, at størstedelen af branchen har velfungerende 

kvalitetsstyringssystemer, og at størstedelen af branchen arbejder seriøst med kvalitetsstyring også 

på enkeltsagsniveau196. Revisortilsynet konstaterer endvidere, at der ikke har været nogen større 

revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlighedens interesse, som ikke har haft 

et kvalitetsstyringssystem197.  

Af bemærkninger fra Revisortilsynets redegørelse af 2009 fremgår det, at stort set alle revisions-

virksomheder nu har fået etableret og implementeret et kvalitetsstyringssystem. 2009-kontrollen er 

derfor i højere grad stødt på mangelfulde kvalitetsstyringssystemer eller kvalitetsstyringssystemer, 

der ikke anvendes i fornødent omfang, end på egentligt manglende kvalitetsstyringssystemer. 

Ydermere er det konstateret i redegørelsen 2009, at revisionsvirksomheder, hvor der er et kvalitets-

                                                             
193 Revisortilsynet, (2007), side 3 
194 Revisortilsynet, (2007), side 4 
195 Revisortilsynet, (2007), side 4 
196 Revisortilsynet, (2007), side 4 
197 Revisortilsynet, (2007), side 4 
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styringssystem, men hvor dette ikke er tilfredsstillende, har flere fejl i enkeltsagerne. Selvom Revi-

sortilsynet gennem perioden 2003/04 – 2009 generelt har oplevet en forbedring af revisionsvirk-

somhedernes kvalitetsstyringssystemer, konstaterer de i Redegørelsen af 2009, at der i en række 

revisionsvirksomheder fortsat er problemer med at sikre et tilstrækkeligt system og anvendelsen 

heraf.  
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3.3.3 Revisornævnets afgørelser 
Revisornævnet har offentliggjort årsberetninger for perioden 2003 til 2009, og fik for første gang 

overbragt sager fra Revisortilsynet i 2005. Indtil da havde det hovedsageligt været private. De andre 

offentlige myndigheder, som har indgivet sager til Revisornævnet, har eksempelvis været SKAT, 

Finanstilsynet, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, Fondsrådet og E&S. Det boom, 

som fremgår af tabel 12 i år 2005, skyldes derfor, at Revisortilsynet begynder at overbringe sager til 

Revisornævnet. 

 

Tabel 12 Oversendte sager til Revisornævnet, Revisornævnet (2009) side 3 og 4 samt Revisornævnet 2009 – egen tilvirkning 

Af tabel 13 fremgår det, hvor mange af de overbragte sager, Revisornævnet har afsluttet i de enkelte 

år. En sag kan godt være overbragt i tidligere år, end det år hvor sagen afsluttes. Derfor vil der ikke 

være nogen direkte sammenhæng for antallet af afsluttede sager de enkelte år mellem tabellerne 

ovenfor og nedenfor. Det bemærkelsesværdige ved tabel 13 er, at et stort antal sager er endt uden 

sanktion af Revisornævnet. Det er der flere årsager til, men den væsentligste er, at indberettede bli-

ver frifundet eller at sagen mod indberettede bliver tilbagekaldt. I perioden 2003/04 til 2009 er i alt 

184 sager afsluttet i Revisornævnet uden sanktioner, ud af i alt 411 afsluttede sager. Dette svarer til, 

at næsten halvdelen af alle afsluttede sager er endt med, at Revisornævnet ikke har fundet klagerne 

vedrørende revisionsvirksomhederne for berettiget.  

År Privat Det offentlige I alt I pct.

2001 40 8 48 17%
2002 59 9 68 13%
2003 38 7 45 16%
2004 50 9 59 15%
2005 48 33 81 41%
2006 42 33 75 44%
2007 25 45 70 64%
2008 45 41 86 48%
2009 38 34 72 47%

I ALT 385 219 604
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Tabel 13 Sager hos Revisornævnet, Revisornævnet (2004-2009) 

Interessant for vores afhandling er det, hvordan udfaldet er blevet af de sager, der er oversendt fra 

Revisortilsynet til Revisornævnet. I perioden til og med 2009 har Revisortilsynet oversendt 109 

sager til Revisornævnet. Af de oversendte sager er 86 sager afsluttet, mens der stadig verserer 23 

sager198 (pr. 31. december 2009).  

Tabel 14 Sager oversendt af Revisortilsynet til Revisornævnet med angivelse af udfald, Revisortilsynet (2009), side 12 

Grunden til, at tabel 14 ikke er direkte sammenhængende med tabel 11, skyldes, at tabel 14 også 

inkluderer resultaterne af de fornyede kontroller. Resultaterne af de fornyede kontroller er undladt 

af tabellerne 5 - 11. Eksempelvis fremgår det af tabel 11, at der i 2008 er blevet sendt 14 sager til 

Revisornævnet, mod 17 sager, jf. tabellen ovenfor. Nedenfor kommenterer og analyserer vi resulta-

terne af de oversendte sager til Revisornævnet, både for de ordinære kontroller samt de fornyede 

kontroller.  

Det fremgår af tabel 14, at der i langt de fleste tilfælde bliver sanktioneret af Revisornævnet for de 

oversendte sager fra Revisortilsynet. I alt 74 sager ud af 86 sager, svarende til 86 %, er endt med, at 

Revisornævnet har sanktioneret mod revisionsvirksomheden eller revisoren personligt. Sammen-

holdes dette resultat med tabel 13, er det meget klart, at der i langt højere grad bliver sanktioneret, 

når oversendelsen af revisionsvirksomheder til Revisornævnet sker på vegne af Revisortilsynet frem 

for eksempelvis af private.  

I alle de 18 sager fra 2003/04, hvor Revisornævnet har sanktioneret, er revisionsvirksomhederne 

sanktioneret for manglende etablering eller implementering af et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssy-

                                                             
198 Revisornævnet (2009), side 12 

Redegørelsesår 2003/04 2005 2006 2007 2008 2009 I alt

Afsluttede sager 62 45 108 58 72 66 411

Tilbagekaldt 0 4 24 5 7 5 45
Henlagt 0 0 0 1 3 4 8
Afvist af formand eller nævnet 9 10 16 11 9 7 62
Frifindelse 10 10 10 16 16 7 69
Afsluttede sager endt uden sanktioner 19 24 50 33 35 23 184
I procent 31% 53% 46% 57% 49% 35% 45%

Redegørelsesår 2003/04 2005 2006 2007 2008 2009 I alt I pct.

Sanktioneret af Revisornævnet 18 9 18 22 7 0 74 68%

Frifundne af Revisornævnet 2 2 3 0 1 0 8 7%

Sager afvist af Revisornævnet 0 1 3 0 0 0 4 4%

Endnu verserende sager i Revisornævnet 0 0 2 3 9 9 23 21%

Antal sager oversendt til Revisornævnet 20 12 26 25 17 9 109 100%
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stem. Én virksomhed fik en advarsel, 16 virksomheder fik en bøde på kr. 100.000, mens én virk-

somhed fik en bøde på kr. 150.000199. 

I de ni sager siden 2005, hvor Revisornævnet har sanktioneret, er der givet advarsel i én sag, mens 

der er givet en bøde på kr. 100.000 i de otte andre sager. I to sager er der endvidere givet personlige 

bøder til de pågældende revisorer på henholdsvis kr. 10.000 og kr. 25.000, eksempelvis for fejl i 

enkeltsager for ikke at overholde erklæringsbekendtgørelsen200. 

Revisortilsynet har i 2006 oversendt 26 sager til Revisornævnet, hvoraf der er truffet afgørelse i 24 

sager. Tre af disse er frifundet, mens tre ligeledes er afvist af Revisornævnet. Dette efterlader 18 

sager, hvor Revisornævnet har sanktioneret de pågældende revisorer. I nogle af sagerne har både 

revisionsvirksomheden og revisoren personligt været oversendt til Revisornævnet. I otte sager er 

revisionsvirksomhederne idømt bøder på kr. 100.000 for manglende etablering eller implementering 

af et kvalitetsstyringssystem. Én af de otte revisionsvirksomheder har fået bøden for i tre år i træk 

ikke at have haft et kvalitetsstyringssystem, som kunne godkendes. Én revisionsvirksomhed har fået 

en bøde på kr. 150.000 for manglende kvalitetsstyringssystem samt for at overtræde Revisorlovens 

begrænsning af vederlag modtaget fra en kunde. I én sag har revisionsvirksomheden fået en bøde på 

kr. 150.000 for manglende kvalitetsstyringssystem to år i træk. I én sag er revisionsvirksomheden 

idømt en bøde på kr. 50.000 på grund af manglende arbejdspapirer i en revisionssag. I 10 sager er 

revisor personligt idømt en bøde på mellem kr. 5.000 og kr. 50.000 for fejl i enkeltsager201.  

Af de 17 sager Revisortilsynet har indbragt for Revisornævnet i 2008, er der truffet afgørelse i otte 

sager. Der er givet bøder på kr. 100.000 i tre sager grundet manglende anvendelse af kvalitetssty-

ringssystemer, herunder manglende dokumentation. I yderligere fem sager er revisor personligt ble-

vet idømt bøder på mellem kr. 40.000 og kr. 150.000 for manglende anvendelse af kvalitetsstyrings-

systemet202. 

Det fremgår klart af ovenstående gennemgang, at manglende etablering eller implementering af 

kvalitetsstyringssystemet er den største ”synder”. Det antages, at Revisornævnet efter så mange 

sager om kvalitetsstyringssystemet, har fået fastlagt praksis i plenum, hvorfor sagsbehandlingen for 

disse sager kan foretages i Revisornævnets to afdelinger og ikke nødvendigvis i plenum. Den frem-

tidige udvikling i Revisornævnets afgørelser vil i højere grad blive præget af fejl i enkeltsager, ef-

tersom det er Revisortilsynets vurdering, at stort set alle revisionsvirksomheder nu har fået etableret 

                                                             
199 Revisortilsynets redegørelse 2009, side 12 
200 Revisortilsynets redegørelse 2009, side 12 og 13 
201 Revisortilsynets redegørelse 2009, side 13 
202 Revisortilsynets redegørelse 2009, side 13 
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et passende kvalitetsstyringssystem, samt at det fremtidige fokus fra Revisortilsynet vil være på 

enkeltsager. 

3.3.4 Analyse af resultaterne fra kvalitetskontrollerne 
Er der forskel i resultaterne af de statsautoriserede revisorer af henholdsvis den foreningsbaserede 

kvalitetskontrol og den lovpligtige kvalitetskontrol foretaget af Revisortilsynet? 

Som det er belyst under vores gennemgang af resultaterne for den foreningsbaserede og den lov-

pligtige kvalitetskontrol, er der ikke forskel i resultaterne, hvad angår de statsautoriserede revisorer, 

når der ses bort fra FSR’s indkøringsfase. I perioden 1994/95 - 2000/01, ligger godkendelsesprocen-

ten meget stabilt på ca. 80 % målt på virksomhedsniveau og på ca. 93 % på revisorniveau. 

Baggrunden for, at de statsautoriserede revisorer ligger så stabilt, som de gør, kan skyldes flere ting. 

En af dem er, at 94 % af de beskikkede praktiserende revisorer er medlem er FSR. Dette betyder, at 

det stort set er den samme gruppe af revisorer, der bliver målt på i både foreningsregi og i tilsynsre-

gi.  

En anden forklaring, mener vi, er det forhold, at fremgangsmåden for udførelsen og gennemførelsen 

af kvalitetskontrollen er stort set uændret. Dette har betydet, at der har været stillet de samme krav 

til revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystemer både før og efter, hvilket alt andet lige har 

medført det samme output. 

Vi vurderer på baggrund af ovenstående, at FSR har været gode til at tilskynde sine medlemmer til 

at få etableret ordentlige og efter loven tilstrækkelige kvalitetsstyringssystemer. Den kraft FSR har 

lagt i at tilskynde dens medlemmer til at få etableret kvalitetsstyringssystemer, har vist sig at bære 

frugt. 

Er der forskel på resultaterne af de foretagne kontroleftersyn for de statsautoriserede revisorer set i 
forhold til de registrerede revisorer? 

Resultaterne af Revisortilsynets redegørelser viser, at der er en klar forskel på de to revisorgrupper. 

Som vi udledte af redegørelserne, har de statsautoriserede revisorer klaret sig væsentlig bedre end 

de registrerede revisorer, både målt på virksomhedsniveau og personniveau. 80 % af de statsautori-

serede revisionsvirksomheder gennemførte kontrollerne uden bemærkninger fra Revisortilsynet, 

mens godkendelsesprocenten kun var 71 % af de registrerede revisionsvirksomheder. Det samme 

billede viste sig, når der i stedet blev målt på personniveau. Her gennemførte 93 % af de statsautori-

serede revisionsvirksomheder kontrollerne, mens det kun var 78 % af de registrerede revisorer, der 

gjorde det samme.  
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Vi vurderer, at der er flere årsager til denne forskel. En af dem er, hvor gode virksomhedernes for-

eninger har været til at tilskynde og hjælpe deres medlemmer med at få etableret kvalitetsstyrings-

systemer. Det lader til, at FRR ikke har været ligeså gode til at assistere med at få implementeret 

tilstrækkelige kvalitetsstyringssystemer hos dens medlemmer, som FSR har været. Vi har vist, at de 

registrerede revisorer hovedsageligt driver deres virksomheder i enkeltmandsregi. Gennemgangen 

af redegørelserne har tillige vist, at specielt enkeltmandsvirksomheder har svært ved at få godkendt 

deres kvalitetsstyringssystemer af Revisortilsynet. Dette forhold bekræfter tilsynet også selv via 

deres redegørelser.  

Uanset om man er registreret revisor eller statsautoriseret revisor, er kravene til etablering og im-

plementering af et kvalitetsstyringssystem de samme. Uanset om ens kundeportefølje består af ude-

lukkende A- og B virksomheder, eller endda C- og D virksomheder, stilles der de samme krav til 

revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystem. Den eneste forskel er Revisortilsynets kontrol-

frekvens. Des mere ”kompliceret” revisionsvirksomhedernes kundeporteføljer er, jo oftere skal der 

foretages lovpligtig kvalitetskontrol. Netop dette forhold kan være medvirkende til at besværliggøre 

de små revisionsvirksomheders chance for at få etableret kvalitetsstyringssystemer, som lever op til 

Revisorlovens krav.  

Kvalitetsstyringssystemet i revisionsvirksomhederne skal sikre, at revisorerne efterlever blandt an-

det god revisorskik i forbindelse med udførelsen af revisionsopgaver. God revisorskik indebærer, at 

gældende RS skal efterleves. RS er komplekse i sig selv, og er i bund og grund oprettet for at skulle 

kunne løse alle mulige tænkelige komplekse revisionstvivlstilfælde, samt for at fastsætte normer for 

udførelsen af revisionsopgaver. Nu er det bare ikke tilfældet, at alle revisionsopgaver nødvendigvis 

har en høj kompleksitet. Eksempelvis har en lille B-virksomhed alt andet lige ikke en specielt kom-

pleks virksomhed, hvorfor revisionen heraf vil afspejle sig i få, men nødvendige revisionshandlin-

ger til brug for revisionsdokumentationen. Des højere kompleksitet en virksomhed har, des flere 

revisionshandlinger skal der foretages og dokumenteres. Ud fra denne betragtning vurderer vi, at 

mange mindre revisionsvirksomheder, der hovedsageligt udfører revision af ukomplekse kunder, 

har et mere lemfældigt forhold til revisionsdokumentation, idet netop kompleksiteten og deraf risi-

koen af de afledte effekter af eksempelvis en fejlagtig påtegning vil være forholdsvis overskuelige. 

Søgsmålet i forbindelse med en lille B-virksomheds konkurs vil næppe trække overskrifter, hvor-

imod en sag som IT Factory i særdeles har gjort det.  

En anden grund til, at de små revisionsvirksomheder generelt har haft problemer med at få godkendt 

deres kvalitetsstyringssystemer, mener vi, er, at de mindre revisionsvirksomheder ikke er så teore-
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tisk anlagt, som større revisionsvirksomheder - netop på grund af de forskellige kundeporteføljer, 

som grupperne arbejder med. Der kræves meget af revisorerne for at kunne bestå revisoruddannel-

sen og dermed for at kunne drive revisionsvirksomhed. For at kunne opretholde disse kompetencer, 

kræves der meget af den enkelte revisor for at holde sig opdateret. Her har de større revisionsvirk-

somheder en fordel ved at kunne fordele kompetencerne ud på flere personer, der hver især kan 

holde sig opdateret indenfor specifikke områder af hele revisors arbejdsområde, herunder revision, 

regnskab og skat. Det siger sig selv, at hvis man som enkelt revisor skal kunne holde sig opdateret 

inden for alle områder, kræver det utrolig meget arbejde. Herudover skal man tænke på, at man som 

enkeltperson også har en virksomhed, der skal drives ved siden af. Alt andet lige vil der derfor ud 

fra denne betragtning også være flere af de mindre revisionsvirksomheder, der generelt har flere fejl 

i revisionsprocessen. Dette forhold vurderer vi, er en medvirkende årsag til, at de mindre revisions-

virksomheder har en lavere godkendelsesprocent af kvalitetsstyringssystemet end de større revisi-

onsvirksomheder.  

Der stilles meget høje krav til de statsautoriserede revisorers uddannelse, netop fordi det forventes, 

at de skal kunne løse meget komplekse opgaver. De samme krav stilles ikke til de registrerede revi-

sorer, hvorfor de også ender med at løse revisionsopgaver, der generelt ikke har en så høj komplek-

sitet. Dog er der ikke noget, der fratager de registrerede revisorer retten til at foretage revisioner af 

komplekse kunder, hvis de besidder kompetencen hertil - dog bortset fra børsnoterede virksomhe-

der, som de ikke må revidere alene. Dette forhold mener vi, er medvirkende til, at de registrerede 

revisorer overordnet set ikke er klædt på til alle de opgaver, de nødvendigvis arbejder med. Det kan 

dermed nemt forekomme, at revisoren påtager sig en revisionsopgave, som der er risiko for, at han 

ikke helt har kompetencerne til at løse efter reglerne om god revisorskik, hovedsageligt på grund af 

den omsætning revisoren ellers dermed vil gå glip af. Det er hermed ikke sagt, at de bevidst har 

påtaget sig opgaven med vished om ikke at kunne udføre den, nok nærmere i den forventning om at 

de godt kunne, men at det så efterfølgende har vist sig, at de ikke har kunne løfte opgaven alligevel. 

Ovenstående problematikker er netop nogle af årsagerne til, at revisorerne samler sig i større revisi-

onsvirksomheder. På denne måde slipper revisorerne for at stå med et individuelt ansvar for alle 

områder, herunder uddannelse, kvalitetsstyring mv. Det er alt andet lige nemmere at løfte så kom-

plekse opgaver, når revisorerne arbejder sammen, frem for når de skal fungere individuelt. Differen-

tiering af revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystemer kan til dels gøres ud fra, hvilke kun-

der der bliver serviceret af revisionsvirksomhederne - hvilket også sker i praksis. Som vi nævnte 

tidligere, stilles der højere krav til kvalitetsstyringssystemerne i takt med den øgede regulering, når 

der eksempelvis revideres virksomheder af offentlighedens interesse. Med de høje krav, der bliver 
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stillet, har myndighederne dermed indirekte accepteret, at der kun vil være et fåtal af revisionsvirk-

somheder, der besidder kompetencerne til at kunne løse disse komplicerede revisionsopgaver. Dette 

kommer sig blandt andet til udtryk i, som tidligere nævnt, at 90 % af samtlige børsnoterede virk-

somheder på EU plan på nuværende tidspunkt bliver revideret af ”Big Four”. Tankevækkende er det 

derfor, at lovgiver ikke forsøger at lempe kravene til revision af virksomheder af offentlighedens 

interesse, hvis de vil have ændret på denne kedelige udvikling. På den ene side mener EU, at ”Big 

Four” sidder på en for stor del af de børsnoterede virksomheder, samtidig med at reguleringen af 

disse og revisorerne kun bliver mere og mere kompleks, herunder også revisorernes kvalitetsstyring. 

For os virker det som om, at man fra lovgivers side vil have i pose og sæk, men ikke er villige til at 

gå på kompromis med kvaliteten af outputtet af revisionerne, idet konsekvenserne heraf kan være 

fatale for finansmarkederne. Det giver også god mening, idet der næppe er nogen af os, der ønsker 

endnu en skandale i Enron-størrelsen. Lovgiver skal dog bare være opmærksom på de følger, øget 

regulering medfører for hele revisorbranchen. 

Har og vil de udvidede sanktionsmuligheder, Revisortilsynet og Revisornævnet har, set i forhold til 

de sanktionsmuligheder, FSR havde i forbindelse med deres kontroller, have en mere præventiv 

effekt for revisorbranchen? 

FSR’s sanktioner har i deres kontrolperiode været få, og har hovedsageligt kun bestået i henstillin-

ger, fornyede kontroller eller supplerende kontroller. Det fremgår af deres redegørelser, at kun fem 

revisorer er udmeldt af FSR som følge af kvalitetskontrollerne. Kun én af de fem er blevet eksklu-

deret af FSR’s bestyrelse, mens de resterende fire selv har ladet sig udmelde. Ingen revisorer er, så 

vidt vi har kendskab til, blevet oversendt til det tidligere Disciplinærnævn af FSR i perioden 1994 - 

2004. Dette har medført, at den værste sanktionsrisiko en revisor kunne frygte, var at blive eksklu-

deret fra foreningen.  

Vi mener ikke, at den effekt FSR’s sanktioner reelt har haft, har været særlig stor. Uden at fornær-

me, har sanktionsmulighederne ikke ligefrem været skræmmende. Ovenstående efterlader det ind-

tryk, at FSR har været yderst ”large” med hensyn til ikke at foretage eksklusion eller at overbringe 

sager til det tidligere Disciplinærnævn. En af grundene hertil, mener vi, er, at foreningen trods alt 

modtager betaling fra dens medlemmer. En betaling de ville miste, hvis de ekskluderede et medlem. 

Det siger sig selv, at såfremt der blev foretaget eksklusion af eksempelvis 10 % medlemmer, vil 

foreningen tillige miste 10 % af indtægtsgrundlaget. Det vil selvsagt ikke være gavnligt for forenin-

gen. På baggrund af dette, kan det ydermere diskuteres, om FSR i en eller anden grad ikke selv har 

været en anelse afhængig af dens medlemmer? Vores holdning er, at det er en svær balancegang for 
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en forening at foretage eksklusion af medlemmer, endvidere oversende dem til det tidligere Disci-

plinærnævn for eventuelle sanktioner, for hvordan vil foreningens andre medlemmer reagere? Som 

tidligere nævnt, er det at være medlem af en respekteret forening som FSR en form for et kvalitets-

stempel. Men hvis der var en risiko for, at man som medlem kunne blive oversendt til disciplinære 

sanktioner, kan det diskuteres, om det så var besværet værd at være medlem af foreningen. Disse 

overvejelser kan FSR have haft, siden de ikke har overbragt nogen af deres medlemmer til det tidli-

gere Disciplinærnævn i den periode, hvor de foretog de foreningsbaserede kvalitetskontroller. Alt 

andet lige må de have stødt på så mangelfulde kvalitetsstyringssystemer hos enkelte af deres med-

lemmer, at de kunne have overbragt disse til disciplinære sanktioner. Det, at have etableret kvali-

tetsstyringssystemer og dokumentere anvendelsen heraf, må betragtes som værende en del af god 

revisorskik, hvorfor overtrædelse i og for sig må have været en sag for det tidligere Disciplinær-

nævn.  

For os virker det som om, at FSR måske har været dobbeltmoralske, idet det ved gennemgangen af 

Revisortilsynets redegørelser har vist sig, at der trods alt har været et behov for at oversende revisi-

onsvirksomheder til Revisornævnet, hovedsageligt som følge af manglende etablering af kvalitets-

styringssystemer. Dette underbygges ved, at blandt andet 104 revisionsvirksomheder i redegørel-

sesperioden er oversendt til Revisornævnet. Heraf er størstedelen dog registrerede revisionsvirk-

somheder (88 af de 104). Dette betyder omvendt, at der i redegørelsesperiodens seks år er oversendt 

20 statsautoriserede revisionsvirksomheder mod 0 i FSR’s regi. Det vides dog ikke, hvor stor en 

andel af de oversendte virksomheder, der var medlem af FSR i perioden med foreningsbaseret kva-

litetskontrol. Det antages, at der som minimum må være enkelte af de oversendte virksomheder, 

som også var medlem af FSR under den foreningsbaserede kvalitetskontrol. På baggrund heraf, kan 

det undre, at FSR i deres redegørelsesperiode ikke har haft et behov for at oversende revisionsvirk-

somheder til det tidligere Disciplinærnævn. Der kan argumenteres for, at det ikke at have et til-

strækkeligt kvalitetsstyringssystem ikke tidligere har været en del af Disciplinærnævnets kompeten-

cer. FSR’s responsumudvalg har muligvis gennem responsum skulle fastlægge normerne for, hvad 

et passende kvalitetsstyringssystem skal indebære, herunder hvornår det er en del af god revisor-

skik. Det at etablere et kvalitetsstyringssystem, blev som tidligere nævnt først indført i RS midt i 

1990’erne, hvorfor det alt andet lige derfor må betragtes for værende en del af god revisorskik. FSR 

udtaler endvidere i deres redegørelser, at det at have etableret et kvalitetsstyringssystem er en del af 

god revisorskik. Det kan derfor være svært at se, hvorfor etablering heraf ikke er en del af god revi-

sorskik og dermed hvorfor FSR ikke har oversendt revisionsvirksomheder til det tidligere Discipli-

nærnævn. 



94 
 

Det skal pointeres, at FSR kun foretog en gennemgang af kvalitetsstyringssystemet, hvorfor de 

dermed ikke gennemgik enkeltsager i forbindelse med deres kontroleftersyn. Dette forhold mener 

vi, kan være en medvirkende årsag til, at det ikke har været nødvendigt for FSR at oversende revisi-

onsvirksomheder til det tidligere Disciplinærnævn som følge af overtrædelse af god revisorskik, 

idet de sandsynligvis ikke har haft kendskab til fejl i enkeltsager. Dette ud fra den betragtning, at vi 

ikke har kendskab til, hvad der ligger til grund for Revisortilsynets oversendelse af de 20 statsauto-

riserede revisionsvirksomheder. Såfremt det er tilfældet, at revisionsvirksomhederne kun er over-

sendt som følge af mangler i enkeltsager, har FSR ageret korrekt. Men hvis det er tilfældet, at der er 

enkelte af de oversendte virksomheder, der er oversendt som følge af manglende eller utilstrækkeli-

ge kvalitetsstyringssystemer, sætter det FSR’s foreningsbaserede kvalitetskontrol i et dårligt lys. 

Under alle omstændigheder kan det af ovenstående udledes, at intentionerne omkring ordningen 

vedrørende den foreningsbaserede kvalitetskontrol har været god, men at ordningen muligvis ikke 

har været den bedste. Dette begrundes med, at der tilsyneladende er revisionsvirksomheder, der 

burde have været sanktioneret som følge af mangler i enkeltsager eller for manglende etable-

ring/implementering af et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem under FSR’s foreningsbaserede 

kvalitetskontrol. 

Nu hvor proceduren for gennemførelsen af kvalitetskontrollen af revisors arbejde er ændret, medfø-

rer det, som tidligere nævnt, at Revisortilsynet er forpligtet til at oversende revisorer til Revisor-

nævnet, såfremt de finder, at revisorerne ikke overholder god revisorskik. Revisornævnet kan som 

følge heraf pålægge bøder på op til kr. 300.000 - tilmed bøder helt på til kr. 750.000, såfremt reviso-

rerne tillige tilsidesætter deres pligter vedrørende uafhængighed. Så høje bøder er der dog ikke ble-

vet uddelt endnu. De højeste enkeltstående bøder har indtil nu udgjort kr. 150.000. Væsentligt er det 

dog for offentligheden, at revisorerne nu i højere grad stilles til ansvar for deres overtrædelser af 

gældende krav.  

Revisortilsynets indberetning til Revisornævnet og de sanktioner, revisionsvirksomhederne dermed 

risikerer, vurderes at være en styrkelse af sanktionssystemet set i forhold til FSR’s muligheder for at 

sanktionere. Såfremt en revisionsvirksomhed ikke efterlever lovgivningens krav i dag, er der en 

større risiko for, at den pågældende revisionsvirksomhed vil blive sanktioneret i form af bøder, end-

videre få frataget beskikkelsen som revisor. Vi vurderer, at FSR’s sanktionsmuligheder ikke umid-

delbart havde en væsentlig præventiv effekt, hvorimod Revisornævnets sanktionsmuligheder i form 

af bøder vil have en stor præventiv effekt. Men den største præventive effekt vurderer vi dog at væ-

re Revisortilsynets og Revisornævnets muligheder for at kunne fratage revisorernes beskikkelse. At 
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blive frataget sit indtægtsgrundlag i form af sin revisionsvirksomhed, må betragtes for værende 

skræmmende for enhver revisor. Hvis en revisor har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentaget 

forsømmelse i udøvelsen af sin virksomhed og de udviste forhold giver grund til at antage, at den 

pågældende virksomhed ikke i fremtiden vil udøve virksomheden på forsvarlig måde, kan Revisor-

nævnet begrænse den pågældendes adgang til at udøve lovpligtig revision eller frakende beskikkel-

sen på tid fra seks måneder til fem år.  

En ting er dog, at sanktionsmulighederne er blevet væsentligt skærpet i forhold til FSR’s sankti-

onsmuligheder. En anden ting er, om der har været et reelt behov for indførelsen af skærpede sank-

tionsmuligheder? Dette leder os frem til næste problemstilling.  

Har der været et reelt behov for en skærpelse af sanktionsmulighederne overfor revisorbranchen, 

specifikt Revisortilsynets og Revisornævnets sanktionsmuligheder, og har de skærpede sanktions-

muligheder været medvirkende til at skabe grobund for, at offentligheden vil få en øget tillid til re-

visors arbejde som helhed? 

For at vurdere denne problematik, tages der udgangspunkt i resultaterne af Revisortilsynets redegø-

relser, der med tydelighed har vist, at der har været behov for indførelsen af Revisortilsynet. Dette 

skyldes efter vores opfattelse flere faktorer.  

For det første har offentligheden ikke, men har heller aldrig haft, nogen mulighed for at klage over 

en revisor eller en revisionsvirksomhed, hvis den pågældende ikke har en retlig interesse. Idet of-

fentligheden som udgangspunkt er frataget retten til at kunne indgive klager til Revisornævnet, kan 

den have en interesse i, at en offentlig myndighed, offentligheden har tillid til, foretager en løbende 

vurdering og kontrol af, hvem der er kvalificeret til at bære prædikatet ”offentlighedens tillidsre-

præsentant”.  

Med indførelsen af Revisortilsynet fik offentligheden efter vores opfattelse, hvad de havde efterlyst, 

nemlig en repræsentant, der har de fornødne kompetencer og autoritet til at kunne udføre en gen-

nemgribende løbende kontrol af revisorbranchen som helhed.   

Inden Revisortilsynet blev oprettet, var risikoen ikke særlig høj set fra revisorernes synsvinkel, for 

uopdagede fejl ville ikke blive straffet. Det stort set eneste tidspunkt, hvor der var en reel risiko for, 

at revisor ville blive draget til ansvar for eventuelle fejl i revisionsprocessen, var i tilfælde af, at de 

reviderede virksomheder gik konkurs. I disse tilfælde, hvor de erstatningsansvarlige skal findes, og 

hvor kurator skal skrabe penge sammen til den konkursramte virksomheds kreditorer, er revisor 

særdeles interessant grundet den lovpligtige ansvarsforsikring. Denne proces er, som nævnt tidlige-
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re, kendt som ”Deep Pocket” fænomenet. Hvis der er fejl i revisionsprocessen, vil disse derfor blive 

fundet i forbindelse med et selskabs konkurs.  

Nu, hvor Revisortilsynet er oprettet, vil konstaterede fejl i revisionsprocessen løbende blive indrap-

porteret til Revisornævnet, som herefter vil foretage de fornødne sanktioner på baggrund heraf. 

Hvad end der har været tale om bevidste overtrædelser eller ej, er der ingen undskyldning for fejl i 

revisionsprocessen. Det skal dog nævnes, at Revisortilsynets kontrollanter kun foretager stikprøver i 

forbindelse med deres kvalitetskontrol, hvorfor de selvsagt ikke finder alle fejl. På grund af de lov-

fæstede retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrollerne, har offentligheden fået en vished 

for, at der fra myndighedens side bliver reageret på de fejl, som kvalitetskontrollanterne, og dermed 

Revisortilsynet, konstaterer i forbindelse med deres kvalitetskontrol af revisionsvirksomhederne. 

Reaktionen kan som tidligere nævnt ske i forskellige grader, alt afhængig af hvor alvorligt det kon-

staterede problem har været. Denne øgede vished har efter vores opfattelse været medvirkende til at 

skabe en øget tillid til revisionsproduktet som helhed. 

Én ting er dog, at offentligheden har fået vished for, at der vil blive reageret på overtrædelser af 

lovgivningen af revisors arbejde, en anden ting er, om de eventuelle sanktioner, der måtte komme 

på baggrund af de overtrædelser, som er sket, vurderes af offentligheden for værende fair og nød-

vendige.  

Som diskuteret tidligere, må de sanktionsmuligheder, som Revisornævnet har, vurderes at være fair 

og nødvendige set fra offentlighedens side. Store bødestraffe samt risikoen for at miste sin beskik-

kelse til at drive revisionsvirksomhed, må virke skræmmende for enhver revisor.  

Alene det, at hele 605 revisionsvirksomheder har ladet sig slette fra Revireg, eller er blevet anmodet 

slettet af Revisortilsynet, som direkte følge af ikke at kunne leve op til lovens regler om at underka-

ste sig kvalitetskontrol, taler vist sit helt eget sprog. Det svarer til næsten 25 % af samtlige revisi-

onsvirksomheder, der er ophørt som direkte konsekvens af vedtagelsen af Revisorloven. Det er rig-

tig mange revisionsvirksomheder, der tilsyneladende har drevet revisionsvirksomhed uden at have 

et kvalitetsstyringssystem overhovedet! Vi mener, det er skræmmende, at det overhovedet har kun-

ne lade sig gøre. Som vi har diskuteret tidligere, repræsenterede FSR stort set alle de praktiserende 

beskikkede revisorer, hvorfor det forhåbentligt ikke er deres medlemmer der har ophørt med at dri-

ve revisionsvirksomhed. 

Revisortilsynet konstaterer endvidere i deres redegørelser, at disse elimineringer af revisionsvirk-

somheder skyldes manglende vilje til at etablere og implementere hensigtsmæssige kvalitetssty-
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ringssystemer, selvom kravet herom har eksisteret i mere end 15 år. Revisortilsynet udtaler endvide-

re, at de eliminerede revisionsvirksomheder hovedsageligt er små enkeltmandsvirksomheder. 

Som tidligere nævnt, fremgår det af revisionsvejledning nr. 4 fra 1994, at kvalitetsstyringssystemet 

skal være skriftligt dokumenteret. Etablering og implementering af et hensigtsmæssigt kvalitetssty-

ringssystem vurderer vi til at være af afgørende betydning for enhver revisionsvirksomhed med 

henblik på at sikre virksomhedens - og dens revisorers - overholdelse af de gældende fundamentale 

regler om revisors habilitet og kvaliteten af revisorers erklæringer. Vi mener derfor, at det vil være 

hensigtsmæssigt for branchen at få ryddet ud i disse ”syndere” af revisionsvirksomheder på bag-

grund heraf - netop fordi kvalitetsstyringssystemet er en så vital del i revisors arbejde.  

Som vist under vores analyse af Revisornævnets redegørelser, så har de oplevet et boom i sager 

indgivet af offentlige myndigheder, hovedsageligt som en konsekvens af Revisortilsynets etable-

ring. Hvor der i perioden 2001-2004 gennemsnitligt blev indgivet otte sager fra offentlige myndig-

heder, er gennemsnittet steget til 37 for perioden 2005-2009203. Revisortilsynet står for langt stør-

stedelen af de indbragte sager. Set ud fra størrelsen af indberetningerne og Revisornævnets afgørel-

ser på baggrund af de oversendte sager, vurderer vi, at der har været et behov for, at Revisortilsynet 

gennemgår og indberetter sager til Revisornævnet. Dette begrundes endvidere med, at der åbenlyst 

har været et behov for, at revisionsvirksomhederne er blevet gennemgået, eftersom der er fundet så 

mange fejl og mangler vedrørende både kvalitetsstyringssystemerne og fejl i enkeltsager. Dette 

skyldes både mangler i kvalitetsstyringssystemerne, men også andre fejlkilder. 

Vi mener, det er positivt, at arbejdet udført af Revisortilsynet samt de udpegede kontrollanter, med 

tiden får elimineret de uetiske revisorer. Revisorbranchen som helhed har ikke gavn af revisorer, der 

tilsidesætter branchens etiske krav og gældende normer, da sådanne revisorers dårlige ry vil smitte 

af på hele branchen. Vi vurderer, at det er særdeles hensigtsmæssigt, at der fra myndighedernes side 

med pres fra EU er kommet øget fokus på dette. Kontrollen vil medføre, at tilliden til revisor på sigt 

vil blive sikret, eventuelt forbedret, hvilket vil være til gavn for hele revisorbranchen. 

En af problematikkerne ved den efterfølgende kontrol af revisors arbejde er dog, at skaden er sket 

længe før kvalitetskontrollanterne kommer på besøg og konstaterer, at der har været væsentlige fejl 

eller mangler i revisionsvirksomhedens revisionspåtegning. Derfor er det først, når fejl eller mang-

ler af eksterne kontrollanter bliver konstateret, at Revisortilsynet har mulighed for at overdrage re-

visionsvirksomheden til Revisornævnet, hvorefter den kontrollerede vil modtage en påtale, en bøde 

eller få frakendt sin beskikkelse. Man kan derfor argumentere for, at der burde være hyppigere 
                                                             
203 Revisornævnet (2008), tabel side 3 og 4 



98 
 

tvungne kontroller af de af revisionsvirksomhederne, som Revisortilsynet vurderer til at være i risi-

kozonen. Det kunne eksempelvis være, som statistikken fra Revisortilsynets redegørelser påpeger, 

de mindre revisionsvirksomheder og i særdeleshed mindre registrerede revisionsvirksomheder, som 

hyppigere skulle kontrolleres. Omvendt kan man argumentere for, at netop denne gruppe ikke bør 

kontrolleres så ofte som virksomheder af offentlighedens interesse, hvilket efter gældende lov heller 

ikke er tilfældet. En kombination af at kontrollere virksomheder af offentlighedens interesse, samt 

en hyppigere kontrol af de revisionsvirksomheder, som historisk set ikke har været prangende ved 

kontrolbesøgene, kunne være en mulighed. Det må antages, at den præventive effekt, som de offent-

lige eftersyn har, vil gavne kvaliteten af revisors arbejde generelt, hvorfor der forhåbentligt for 

fremtiden vil forekomme færre situationer, hvor revisor kan drages til ansvar.  

Når resultatet af ovenstående sammenholdes med principal-agent teorien, vurderer vi ikke umiddel-

bart, at revisors påtegning er blevet mindre fejlbehæftet end tidligere. Dette skyldes flere faktorer. 

For det første skal det nævnes, at de selskaber, der har et reelt behov for revision, jf. principal-agent 

teorien, er større selskaber, der har en professionel agent, som ikke er i direkte kontakt med princi-

palen, typisk børsnoterede selskaber. For det andet viser analysen af Revisortilsynets redegørelser, 

at det hovedsageligt er de registrerede revisionsvirksomheder, der drives i enkeltmandsregi, der har 

størst risiko for ikke at få godkendelse af deres kvalitetsstyringssystemer. Omvendt kan det derfor 

udledes, at det er de statsautoriserede revisorer, som er etableret i forening med andre revisorer, der 

får godkendt deres kvalitetsstyringssystemer. Revision af børsnoterede selskaber i Danmark bliver 

som hovedregel udført af ” Big Four”. De hører alle til kategorien statsautoriserede revisorer, hvor 

der er flere end én beskikket revisor. Ifølge analysen ligger netop denne gruppe med den højeste 

godkendelsesprocent af deres kvalitetsstyringssystemer. På baggrund heraf vurderer vi, at de sel-

skaber, der har et reelt behov for en fejlfri revisionspåtegning, har gode forudsætninger, idet de bli-

ver revideret af den gruppe af revisorer, der ligger bedst i analysen og dermed har de bedste kvali-

tetsstyringssystemer. 

Selvom der er oprettet et meget omfattende disciplinærsystem, har offentligheden fortsat svært ved 

at få kendskab til, hvilke revisorer der er blevet idømt bøder samt for hvilke forhold, de er dømt. 

Virksomhederne, herunder specielt principalen, har en interesse i at få kendskab til, om den pågæl-

dende underskrivende revisor, der påtegner årsrapporten, har rent mel i posen. Såfremt det viser sig, 

at den revisor eller de revisorer tidligere har været idømt bøder af Revisornævnet, kan dette være en 

medvirkende faktor, til at principalen ville have valgt en anden revisor til at påtegne sin virksom-

hed. Som reglerne er nu, har revisorerne ikke nogen form for oplysningspligt til omverdenen, om de 

tidligere har været idømt bøder eller på anden måde er blevet sanktioneret. Vi kunne godt se en 
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form for smiley ordning, hvor resultaterne af Revisortilsynets og Revisornævnets redegørelser bli-

ver sammenhold med registret for revisorerne, samt tillige gøre oplysningerne offentlige tilgængeli-

ge. På denne måde kunne både revisorernes kunder, revisionsvirksomhedens medarbejdere og revi-

sionsvirksomhedens kunders interessenter trække oplysninger om den underskrivende revisor. Dette 

giver alt andet lige, revisionsvirksomhedens interessenter muligheden for at se revisoren an på en 

anden måde. Som markedet er nu, driver flere revisorer deres praksis med domme på samvittighe-

den, uden at nogen som helst nødvendigvis har kendskab hertil. Det kunne tænktes, at hvis revisi-

onsvirksomhedens interessenter fik kendskab hertil, ville de ville have valgt anderledes, både med 

hensyn til valget af arbejdsplads samt valget af revisor til at påtegne sin virksomheds årsrapport. 

Er uafhængigheden af det kontrollerende organ i forhold til de kontrollerede parter blevet styrket 

efter indførelsen af Revisortilsynet? 

Vi er af den opfattelse, at kvalitetskontrollen under FSR og Revisortilsynet har flere lighedspunkter, 

men samtidig også er meget forskellig. Lighedspunkterne skyldes hovedsageligt, at hele tankegan-

gen omkring kvalitetskontrol er opfundet af revisorbranchen selv. Det var revisorernes egne for-

eninger, der oprettede de standarder, der er lagt til grund for den fremgangsmåde, som den lovplig-

tige kvalitetskontrol bliver foretaget ud fra. I forbindelse med etableringen af Revisortilsynet blev 

revisorforeningerne involveret i arbejdet med at få det offentlige tilsynssystem til at fungere, stærkt 

inspireret af den foreningsbaserede kontrol, som revisorforeningerne allerede brugte. Forskellene 

ligger i, at der nu gennem lov blev opstillet konkrete retningslinjer for kvalitetskontrollen, hvilket 

betyder, at det nu ikke var revisorernes foreninger, der skulle håndhæve revisorernes manglende 

evne til få etableret og implementeret tilstrækkelige kvalitetsstyringssystemer. Herudover er der 

foretaget en del ændringer i den måde, der udvælges kvalitetskontrollanter, samt i fremgangsmåden 

for hvordan kontrollanten og revisionsvirksomhederne sammensættes på.  

Det forhold, at Revisortilsynet er indsat som en form for mægler mellem kvalitetskontrollanterne og 

revisionsvirksomhederne, ser vi også som en styrkelse af tilsynssystemet, idet tilsynet er medvir-

kende til at minimere risikoen for afhængighed mellem de to parter. Revisortilsynet har nu en for-

pligtigelse til at agere på fundne forhold, der er i strid med bekendtgørelsen om kvalitetskontrol, 

eksempelvis kravet om manglende uafhængighed. Kontrollanterne vil blive stillet til ansvar, hvis de 

har tilsidesat deres pligter. I værste tilfælde kan de risikere at blive indbragt for Revisornævnet eller 

for anklagemyndigheden. Dette bevirker, at det ikke kun er revisionsvirksomhederne, der kan risi-

kere sanktioner. Revisortilsynets arbejde med at matche kvalitetskontrollanterne og revisionsvirk-

somhederne giver offentligheden en vis sikkerhed for, at der ikke er afhængighed mellem de to par-
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ter. På baggrund af dette vurderer vi, at indførelsen af Revisortilsynet har været medvirkende til at 

styrke uafhængigheden mellem kvalitetskontrollanten og revisionsvirksomheden.  
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Kapitel 4 Konklusion og perspektivering 

4.1 Konklusion 
 

 

 

 

 

 
 

Afhandlingens formål har været at undersøge, hvordan revisorbranchen er reguleret, og hvilke kon-

sekvenser overgangen fra selvregulering til lovregulering har haft for kvalitetskontrollen af revisors 

arbejde. For at besvare dette, opstillede vi relevante underspørgsmål, som vi vil konkludere på ne-

denfor og derigennem konkludere på hovedspørgsmålet.   

Principal-agent teorien forklarer, at behovet for revision opstår, fordi principalen har et behov for at 

få verificeret de finansielle data, som rapporteres af agenten. Principalen ansætter derfor en revisor 

til at foretage verificeringen. For at sikre, at de rapporteringer, som revisor verificerer, ikke er væ-

sentlig fejlbehæftet, udføres der tillige en kvalitetskontrol af revisors arbejde.  

Revisorbranchen har været kendetegnet ved at være selvregulerende. Retsformen i samfundet går 

imidlertid mod den refleksive ret, mens revisorbranchen bevæger sig mod mere lovregulering, også 

inden for kvalitetskontrolområdet. Tidligere var det således revisorernes egne foreninger, der fore-

tog de foreningsbaserede kvalitetskontroller. Kontrolopgaven overgik med indførelsen af Revisor-

loven i 2003 til at blive varetaget af Revisortilsynet. Ved opstarten blev der hentet inspiration i den 

måde, hvorpå foreningerne foretog deres kontrol. Dette har medført, at kvalitetskontrollen under 

Revisortilsynet på mange områder ligner den foreningsbaserede kvalitetskontrol. Retningslinjerne 

for gennemførelse af kvalitetskontrol er dog udvidet væsentligt, kombineret med at Revisortilsynet 

nu er indsat som mægler mellem revisionsvirksomhederne og kvalitetskontrollanterne i forbindelse 

med indgåelse af aftale om kvalitetskontrol, dette i et forsøg på at komme problematikken omkring 

uafhængigheden til livs. 

Den øgede lovregulering kommer på baggrund af, at offentligheden har mistet tilliden til revisors 

arbejde og revisorbranchen som selvregulerende enhed. Offentligheden inddeles i to; de professio-
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nelle, der dagligt arbejder med regnskaber, og den øvrige offentlighed og medierne. De professio-

nelle har ikke mistet tilliden, men det har den øvrige offentlighed og medierne, som ofte giver revi-

sor skylden i forbindelse med en erhvervsskandale. Heraf kan vi konkludere, at den manglende tillid 

skyldes en forståelseskløft mellem det arbejde, revisor udfører, og det arbejde, den øvrige offentlig-

hed og medierne tror, revisor udfører. Forståelseskløften er hovedsageligt opstået som en konse-

kvens af revisorbranchens manglende evne til at informere omverdenen om, hvad en revision inde-

holder, kombineret med, at når revisor endelig udtaler sig vedrørende en årsrapport, er det ofte i et 

sprog, som størstedelen af offentligheden ikke forstår. Forståelseskløften medfører, at der opstår 

utilfredshed i offentligheden, hvilket har påvirket lovgiver til at foretage yderligere lovregulering i 

et forsøg på at genskabe offentlighedens tillid til revisors arbejde.  

Vi er af den opfattelse, at fortsat øget lovregulering ikke alene vil fjerne forståelseskløften. Det 

kræver tillige, at revisorbranchen bliver bedre til at kommunikere til offentligheden om, hvad en 

revision indeholder og skal indeholde. Hvis ikke de bliver mere initiativrige og dynamiske i deres 

kommunikation, må revisorbranchen affinde sig med stadig mere lovregulering. Det er på tide, at 

revisorerne påtager sig et medansvar for dermed at leve op til titlen ”offentlighedens tillidsrepræ-

sentant”. 

Lovreguleringen påvirker revisors arbejde, idet det væsentlige i en revision er blevet overholdelse af 

formalia frem for udførelse af en god revision, som selskabets interessenter faktisk kan bruge til 

noget. Dette fokus medfører en compliance kultur, som bliver mere og mere omfattende og som 

kræver mange ressourcer fra alle de involverede parter. Dette omfattende kvalitetssikringsapparatur 

bevirker, at det bliver svært at gøre det rentabelt at drive en mindre revisionsvirksomhed, hvilket 

påvirker udbuddet af revisionsvirksomheder. Antallet vil falde, eftersom de vil lukke eller samle sig 

i større revisionsvirksomheder. Det medfører to scenarier: 1. at branchen vil tendere konkurrence-

formen oligopol på de store revisionssager, hvilket vil skabe en større afhængighed af revisionsvirk-

somhederne, hvilket har større usikkerhed på det finansielle marked som konsekvens, og 2. at de 

små og mellemstore revisionsfirmaer vil blive pålagt omfattende kvalitetsmæssige restriktioner, 

som er unødvendige i forhold til deres kundeportefølje. 

I vores sammenholdelse af FSR’s og Revisortilsynets kvalitetskontrol, har vi vist at en af forskelle-

ne i udførelsen for det første består i, at alle praktiserende revisorer nu er underlagt lovpligtig kvali-

tetskontrol i modsætning til, at kun det var foreningernes medlemmer. For det andet er der blevet 

strammet op på måden, hvorpå revisionsvirksomheden og kvalitetskontrollanten sammensættes på. 

Under den foreningsbaserede kvalitetskontrol, udvalgte revisionsvirksomhederne selv deres kon-
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trollanter blandt foreningernes andre medlemmer samt indgik honoraraftalen direkte. Nu vælger 

revisionsvirksomheden sin kontrollant ud fra en liste med kvalificerede godkendte kontrollanter hos 

Revisortilsynet, og honoraraftalen indgås med Revisortilsynet som mægler, dette for at mindske 

risikoen for afhængighed parterne imellem. Vi mener, at denne måde at foretage udvælgelsen af 

kvalitetskontrollanterne vil styrke uafhængigheden parterne imellem. 

Indførelsen af den lovpligtige kvalitetskontrol har haft den konsekvens, at der er sket en sanering af 

branchen. Mellem 20 - 25 % af alle revisionsvirksomheder, der har været udtaget til den lovpligtige 

kvalitetskontrol, er ophørt inden kontrollen overhovedet begyndte. Hovedsageligt er virksomheder-

ne ophørt, idet de ikke opfyldte Revisorlovens krav om at have et kvalitetsstyringssystem. Herud-

over har Revisortilsynet anmodet E&S om sletning, af et ikke uvæsentligt antal virksomheder som 

følge af, at de ikke har indgået aftale om kvalitetskontrol. Alt dette er sket, allerede inden Revisor-

tilsynet har kunne foretage egentlige kvalitetskontroller. 

Resultaterne i vores analyse af Revisortilsynets kontroller har båret præg af, at der er store forskelle 

de to revisorgrupper imellem. Det har vist sig, at godkendelsesprocenten fra kvalitetskontrollen for 

de statsautoriserede revisorer er væsentligt bedre end for de registrerede revisorer, både på virk-

somhedsniveau (80% / 71%) og på personniveau (93% / 78%). Tillige har det vist sig, at de regi-

strerede revisorer også står for langt størstedelen af de revisorer, der bliver oversendt til Revisor-

nævnet. 

Vores analyse viser samtidig, at de statsautoriserede revisorer har haft den samme godkendelses-

procent i forbindelse med deres gennemførelse af kvalitetskontrollerne, hvad end kontrollen blev 

foretaget af FSR eller af Revisortilsynet, både på virksomhedsniveau (80% / 80%) og på personni-

veau (93% / 93%).  

Revisornævnet har oplevet et boom i indberetningen af sager fra offentlige myndigheder som en 

direkte konsekvens af, at Revisortilsynet nu oversender sager. Revisortilsynets mulighed for at 

oversende sager til Revisornævnet har haft den konsekvens, at revisorbranchen har ændret måden, 

hvorpå de indretter deres kvalitetsstyringssystem, samt at de har større fokus på at overholde god 

revisorskik, da der nu er en reel risiko for, at fejl vil blive fundet og sanktioneret. Sanktionsmulig-

hederne er, set i forhold til dem foreningerne havde, skærpet meget. Nu risikerer revisorerne bøde 

på op til kr. 300.000 / kr. 750.000, eller i værste tilfælde at få frataget deres beskikkelse. Dog er den 

højeste enkeltstående bøde der er tildelt indtil nu på kr. 150.000. Tidligere havde foreningerne ikke 

lignende sanktionsmuligheder. De kunne i værste fald ekskludere revisoren fra foreningen. 
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På baggrund af vores afhandling, kan vi konkludere, at overgangen fra selvregulering til lovregule-

ring i revisorbranchen er sket i et forsøg på at genoprette tilliden til revisors arbejde. Konsekvenser-

ne har været en ændring i, hvordan og af hvem kvalitetskontrollen bliver udført. Vi kan endvidere 

konkludere, at der har været behov for denne opstramning af måden, hvorpå kvalitetskontrollen 

foregår. Det kan begrundes med de signifikante forskelle, der har været på FSR’s og Revisortilsy-

nets redegørelser, samt på det store antal revisorer, der er ophørt med at drive revisionsvirksomhed 

som følge af ikke at kunne opfylde kravene.  

Konsekvenserne har været, at Revisortilsynet foretager kontrollerne frem for revisorernes forenin-

ger, hvilket har medført, at revisorerne nu i langt højere grad end tidligere bliver stillet til ansvar, 

såfremt de ikke overholder lovens krav, herunder også god revisorskik. Dette sker ved oversendelse 

til Revisornævnet med risiko for at blive sanktioneret i form af bøder eller fratagelse af beskikkel-

sen. Det er tillige vist, at der i Revisortilsynets levetid er sket oversendelse af flere revisionsvirk-

somheder, der er endt med at blive sanktioneret, hvilket kun underbygger nødvendigheden af den 

nye kontrolstruktur.  

Vi kan konkludere, at indførelsen af lovpligtig kvalitetskontrol har været gavnlig for revisorbran-

chen, idet det må formodes, at standarden blandt de tilbageværende revisorer er højere, end den var, 

før den lovpligtige kvalitetskontrol blev indført. De revisorer, som har vist sig ikke at kunne efterle-

ve lovens krav, er ophørt med at drive revisionsvirksomhed, mens de revisorer, som er blevet sank-

tioneret, må forventes at øge deres niveau eller ophøre. Denne udvikling vurderer vi som værende 

hensigtsmæssig, idet den er medvirkende til, at offentligheden igen får tillid til revisors arbejde. 

Dette vurderer vi ud fra den betragtning, at des bedre den tilbageværende revisorstand er, des bedre 

vil outputtet af standens arbejde også være, hvilket i sidste ende vil medføre, at revisors arbejde vil 

være mindre fejlbehæftet.  

Selvom vi vurderer, at den lovpligtige kvalitetskontrol har været gavnlig for branchen, har det også 

vist sig, at der er fulgt mange omkostninger med. Det har vist sig, at mange specielt små revisions-

virksomheder ikke kan efterleve kravene til et passende kvalitetsstyringssystem, hvilket medfører, 

at flere revisorer samler sig i større sammenslutninger for at have en chance for at overleve. Dette er 

stik imod EU’s intentioner om, at ”Big Four” ikke skal sidde på den store del af de børsnoterede 

virksomheder, som det er tilfældet nu (90 %). 
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4.2 Perspektivering 

 

 

 

 

 

 
På baggrund af resultaterne af denne afhandling, vil vi give vores bud på hvordan vi vurderer at 

fremtidsudsigterne er for kvalitetsstyringen i revisorbranchen.  

Vi vurderer, at revisors arbejde de kommende år vil blive genstand for yderligere omfattende regu-

lering, og derigennem vil revisors rolle og funktion komme til diskussion.  

Vi mener, at et oplagt diskussionsemne for fremtiden vil være en revisions indhold kontra overhol-

delse af formalia. Vi er af den opfattelse, at en revision i dag fokuserer for meget på overholdelse af 

regler og formalia, frem for at tilføre revisionen en egentlig værdi. I revisionsprocessen forsøger 

revisorerne at dække sig af ved at følge gældende RS, med det resultat at outputtet revisionsteknisk 

er fejlfrit. Selv på, for revisionens genstand, knap så væsentlige områder, forventes det at RS følges 

til punkt og prikke, med det til følge, at der trækkes fokus væk fra de væsentlige og risikofyldte 

områder i revisionsprocessen, idet honoraret skal overholdes. Dermed opstår der en risiko for at 

revisoren ikke kommer tilstrækkeligt omkring de mest væsentlige og risikofyldte poster, netop fordi 

fokus i stedet har været rettet mod overholdelse af regler og formalia. Når dette sker, svigter revisi-

onsprocessen fuldstændigt. Hele grundtanken bag revision kommer til kort, og outputtet risikerer at 

ende ud i fejlagtige udtalelser fra revisor, fordi hans fokus i processen har været rettet andetsteds.  

Risikoen for at ovenstående problemstilling bliver til virkelighed, vurderer vi kun bliver forøget i 

takt med den stigende lovregulering inden for revisorbranchen, herunder specielt indenfor kvalitets-

styringsprocessen.  

På den ene side, mener vi at den øgede regulering inden for kvalitetsstyringsprocessen har været 

gavnlig for revisorbranchen, idet det lader til at der er sket et holdningsskifte hos specielt de små 

revisionsvirksomheder til at være mere opmærksomme på at følge god revisorskik. På den anden 

side mener vi, at lovgiver skal passe på med at presse for meget ned over revisorbranchen, for ikke 
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at dræbe hele revisionens grundidé, nemlig at yde et revisionsprodukt der ikke er behæftet med væ-

sentlige fejl - et revisionsprodukt dens interessenter anser for værende troværdigt.  
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